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  م  ع  واين ن  محدا ي   ،احلمد هلل رب العاملني
 
نعم، محدا كثريا مباركا فيه و سالم على إمام املرسلني حممد عليه أزكى امل

 .الصالة و التسليم

    و كما أمرنا اهلل تعاىل بشكره، أمرنا بشكر املنعم الثاين علينا بعده، إذ قال تعاىل، بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم
َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َولِ "       " َواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ َوَوصَّي ْ

 .فالشـكر و التقدير هلما مدى احلياة من سـورة لقـمان، 41اآلية                       

لذي أمد لنا يد العون ا على صربه معنا و "كفيف بن عودة "شكر اخلالص إىل ، الدكتور املشرفكما أتقدم بال
 .ونصائحه ومساعداته هبخل علينا بتوجيهاتيمل  يف إجناز هذا البحث و

 .كما نتوجه جبزيل الشكر إىل مجيع أعضاء جلنة مناقشة هذا البحث      

  .البحثهذا  يفاليت ساعدتين كثريا  "سوسن "رحيانة قليب رفيقة دريب و ال أنسى أن أتقدم جبزيل الشكر إىل  

 "ريماس" املاسة الصغرية إبنيتوإىل جوهرة حيايت 

احلياة،  مدرسيت يف، و أخص بالذكر، اجلهوية للجمارك بتلمسانديرية و إىل رفقاء الدرب املهين بامل     
 .يوسف رباحيعبد القادر، و أخي و صديقي  بن عيسىالسيد 

 .و ال أنسى كذلك كل من ساعدين يف احلصول على املعطيات الالزمة إلجراء هذه الدراسة       

                              فإن لم ،همعروفا فكافئو  إليكممن صنع  :" ...قال رسول اهلل عليه الصالة و السالم    
 "كافأتموهتجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد   

 .إىل كل من ساعد يف اجناز هذا العمل املتواضع من قريب أو من بعيد             

 .إىل كل من يساهم يف نشر العلم و املعرفة             

 .من سقط امسه سهوا عن قلميإىل كل        



 :الملخص

التعرف على تجاري بين الدول العربية عامة، و على الحجم المنخفض للتبادل السعت الدراسة إلى البحث وتسليط الضوء 
عوامل التكامل والترابط   أخذ بعين اإلعتباري ذيالجاذبية ال نموذجالتبادل البيني بين دول شمال إفريقيا بصفة خاصة باالعتماد على 

في ظل تنامي دور التجارة الخارجية في جميع دول ، حيث أنه لثقافي والديني بين دول المنطقةكالتقارب الجغرافي واالرتباط ا
العالم في ضوء سياسات تحرير األسواق و اإلنفتاح التجاري الدولي، أدركت الدول العربية أهمية هذا الدور المتزايد للتجارة 

ارجية، فانخرطت في العديد من اإلتفاقيات التجارية الثنائية و اإلقليمية والدولية لمواكبة هذه التطورات لالستفادة من مزاياها الخ
وتجنب بعض المظاهر السلبية لها، وذلك باتخاذ مجموعة من السياسات و االستراتيجيات التجارية لتشجيع التجارة الخارجية 

، حيث تجسد ذلك من خالل التكتالت العربية المختلفة عبر الزمن وصوال إلى ة البينية بشكل خاصلتجارة العربيبشكل عام و ا
 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

وبعددد تطبيددو نمددوذج الجاذبيددة لتفسددير التدددفقات التجاريددة بددين دول شددمال إفرقيددا، خلصددت الدراسددة إلددى تحديددد أربعددة متغيددرات 
، علم  حجم  الججما  هلما عقةمط داد مط  م  ( الناتج احمللي اإلمجايل وعدد السكان واإلنضماا  ىل  ىلاماد اربمال ال ماع وام ا ال ما ) مستقلة 

 .عكس باةي ارجبريات  ثل اإلنضاا  ىل  ارنظاط ال اريط للججا   اليت كانت البيط

 :الكلمات المفتاحية

منطقة التجارة  ،1898اتحاد المغرب العربي ،1891مجلس التعاون الخليجي  ،التجارة العربية البينيةنموذج الجاذبية،  
اإلجمالية، اتجاهات التجارة العربية دول شمال افريقيا ، ،التكامل اإلقتصادي العربي، 4002 اتفاقية اغادير ،الحرة العربية الكبرى

 .التجارة البينية للتجمعات العربية

Abstract: 

 The study sought to research and highlight the low volume of trade exchange between Arab countries in 

general, and to identify the exchange interface between the countries of North Africa, in particular depending 

on the gravity model, which takes into account the factors of integration and interdependence ; geographical 

and link the cultural and religious among countries in the region, where it is In light of the growing role of 

foreign trade in all countries of the world in the light of the policies of liberalization and openness of 

international trade, Arab states recognized the importance of the growing role of foreign trade, Engaged in 

many bilateral trade agreements and regional and international organizations to keep pace with these 

developments to take advantage of their advantages and avoid some of the negative aspects her, by taking a 

set of policies and business strategies for promotion of foreign trade in general and inter-Arab trade in 

particular, where the reflected through clusters of various Arab over time and access to the area Greater Arab 

Free Trade., and after the application of gravity model to explain trade flows between the countries of North 

African, concluded the study to identify the four independent variables (GDP and population and to join the 

Arab Maghreb Union and the exchange rate) correlate with the volume of trade, unlike other variables, such as 

joining the World Trade Organization, which were negative. 

 Keywords: gravity model, inter-Arab trade, the Gulf Cooperation Council in 1981, the Arab Maghreb Union in 

1989, the Free Trade Area of the Greater Arab, Agadir Agreement 2004, the economic integration of the Arab, 

North African countries, the overall trends in the Arab trade, intra-trade of the Arab communities. 
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 أ

 :مقدمة
عرفت السنوات األخيرة من القرن العشرين تطورات اقتصادية وسياسية هامة على المستوى 

اإلقليمي و الدولي، تمثلت باألساس في بروز ظاهرة التكتالت اإلقتصادية في العالم و تعاظم دور 

صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لإلنشاء و التعمير، ومنظمة التجارة ) وودز مؤسسات بريتون 

، وكذا زيادة عدد ودور الشركات المتعددة الجنسيات (العالمية وريثة اإلتفاقية العامة للتعريفة و التجارة

جارف مع التطور التكنولوجي الهائل الذي عرفه مجال اإلعالم و اإلتصال، دون أن ننسى الزحف ال

هذه التطورات وعلى الرغم من أهميتها و حجمها إال أنها تظهر فقط حينما . لظاهرة العولمة و التدويل

 .نتحدث عن الدول النامية عموما و الدول العربية بصفة خاصة

و في ظل تنامي دور التجارة الخارجية في جميع دول العالم في ضوء سياسات تحرير األسواق 

لدولي، أدركت الدول العربية أهمية هذا الدور المتزايد للتجارة الخارجية، فانخرطت و اإلنفتاح التجاري ا

في العديد من اإلتفاقيات التجارية الثنائية و اإلقليمية و الدولية لمواكبة هذه التطورات و اإلستفادة من 

ياسات مزاياها و تجنب بعض المظاهر السلبية لها، و في هذا اإلطار تم اتخاذ مجموعة من الس

 .اإلستراتيجيات التجارية لتشجيع التجارة الخارجية بشكل عام و التجارة العربية البينية بشكل خاصو

ولقد خطا النظام العربي خطوات هامة في سبيل تطوير التجارة العربية البينية من خالل إبرامه 

ق التعاون اإلقتصادي التفاقيات تعاون و شراكة ثنائية و متعددة األطراف، و هي خطوة هامة في طري

العربي الذي ينبغي أن يتجاوز معابر الوحدة الجمركية و اإلتحاد الجمركي وصوال إلى السوق العربية 

 .المشتركة و ربما العملة العربية الموحدة

ولعل ما زاد من ضرورة العمل اإلقتصادي العربي المشترك هو ما استجد من تحديات في ظل 

دولية وما يطرح فيها من مشاريع إقليمية منافسة كالشرق أوسطية و الشراكة المتغيرات اإلقليمية و ال

األورومتوسطية و خطر تعامل كل دولة بمفردها مع المجموعة األوربية أو مع منظمة التجارة العالمية 

 .إلخ....

هذا و تلعب التجارة العربية البينية أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول العربية كمورد رئيسي 

للدخل و كمصدر لتمويل التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و في تقوية العالقات العربية تمهيدا لتحقيق 

التكامل اإلقتصادي الكبير ال سيما في ظل المتغيرات اإلقتصادية العميقة التي يعرفها النظام الدولي 

 .الجديد



 

 ب

العربية البينية ودورها المركزي و في هذا اإلطار و انطالقا من إدراكنا العميق بأهمية التجارة 

في تحقيق التنمية اإلقتصادية العربية المنشودة جاءت الرغبة العميقة في اختيار هذه الدراسة، إذ وجدنا 

ضرورة تسليط الضوء على الحجم المنخفض للتبادل التجاري بين الدول العربية  من خالل البحث في 

 .ستجدات العالمية و اإلقليميةواقع هذا التبادل و آفاق تطويره في ظل الم

فصول إلىأربعة الموضوع ارتأيتتقسيم كلهذا، علىضوء من و وكلفصلإلىعدد ،

.المباحثوالمطالب

حيثيستعرضالفصلالتمهيديإطارانظرياألسسالتكاملالتجاريالدوليمنخاللالتطرق

الدولية التجارة نظرية موقفال إلىتطور تبيان كذا و ماهي، و التجارة اإلقتصاديمنتحرير فكر

.اإلعتباراتالواجبمراعاتهافيإقامةالتكامل

إلم تحليال فيتناول األول، الفصل العربيأما اإلقتصادي التكامل تحديدكانيات ذلك بعد و ،

عقدتهامعوقاتهذاالتكاملوالجهودالمبذولةلتحقيقهمنخاللتسليطالضوءعلىأهماإلتفاقياتالتي

.الدولالعربيةفيأشكالهالمختلفة

ولقدخصصناالفصلالثانيلدراسةأهمالمؤشراتاإلقتصاديةالكليةللدولالعربية،وذلكمن

خاللدراسةموارداإلقتصادالعربيالمختلفة،ودراسةالناتجالمحلياإلجماليالعربي،لنخلصبعدها

.بيةواتجاهاتهاإلىنمطالتجارةالخارجيةللدولالعر

نموذج وفق ذلك و البينية العربية للتجارة قياسية خصصلدراسة فقد األخير، الفصل في و

اإلقتصادية التكتالت تزايد و نمو مع خاصة الدولي اإلقتصاد في بالغة بأهمية يحظى الذي الجاذبية

وعلىهذااألساستمتسليطالضوءفيهذاالفصلعلىهذاالنموذجلتفسيرالتدفقاتالتجارية،الدولية،

.واعتمادهكنموذجقياسيللتدفقاتالتجاريةبيندولشمالإفريقياكعينة

.وفياألخيرالخاتمةالتيتحتويعلىعددمنالنتائجوالتوصيات
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 :فرعية للبحثاإلشكالية الرئيسية و األسئلة ال

التشريعيةرغم  البنى من كبير كم وجود ورغم وقعت التي اإلتفاقيات كل

والمؤسساتيةفيإطارجامعةالدولالعربيةاليزالحجمالتجارةالعربيةالبينيةمتواضعا

.منإجماليالتجارةالعربية%01ولمتتجاوزالتجارةالبينية

أبعدمنمسألةرسوموضرائب يدلعلىأنالمشكلة إندلعلىشيءإنما هذا

جمركية،إذأنالتبادلالتجاريالبينييعانيمشكالتسياسيةوإداريةمعقدةتتلخصفي

بينية عربية تجارة بناء في المتمثلة مهامها أداء عن العربية اإلداراتاإلقتصادية عجز

عنالضغوط بعيدة إلفشالمخططمتكاملة منها فيمحاولة التيتمارسضدها األجنبية

.عربيينافسالتكتالتاإلقتصاديةالعالميةالقائمةاقتصاديإنشاءتكتل

وعليه،فإنموضوعتحليلأداءالتجارةالعربيةالبينيةيحتاجإلىتشخيصومتابعة

نظريةالجاذبيةالتيجدية،خاصةفيظلظهورنظرياتحديثةفيالتجارةالخارجيةمنها

تحظىبأهميةبالغةفيأدبياتاإلقتصادالدوليخاصةمعنمووتزايدالتكتالتاإلقتصادية

الدولية،والتيتتضمندراسةبعضالمؤشراتالتيتسمحبقيامتكتلإقتصاديبيندولتين

.أوأكثر

:ومنهذاالمنطلقيسعىبحثناإلىمعالجةاإلشكالالجوهرياآلتي

ما مدى مساهمة نظرية الجاذبية في تحليل أداء التجارة العربية البينية وباألخص  -

 بين دول شمال إفريقيا؟

 

:وتتفرعمنهذهاإلشكاليةاألسئلةالفرعيةالتالية

 هلنجحتالدولالعربيةفيخلقبنيةإقتصاديةتكامليةفيمابينهم؟ -

العربيالبينيليكونكمرحلةبدايةهلهناكإمكانيةلتنميةوتوسيعالتبادلالتجاري -

 لمشروعالتكاملاإلقتصاديالعربي؟



 

 د

البينية - التجارة حجم زالتتحولدونزيادة ما و هلأزيلتالعقباتالتيحالت،

 العربية؟

التبادل - لمستوى رفعها خالل من العربية الدول ستجنيها التي المكاسب هي ما

 التجاريالبيني؟

لالمستقبليالعربيللرفعمنمستوىوحجمالتجارةالعربيةماهياستراتيجيةالعم -

 البينية؟

الجاذبيةتفسيراللتبادلالتجاريالبينيبيندولشمالنموذجقدملنايهليمكنأن -

إفريقيا؟

 :فرضيات البحث

:سنقوممنخاللهذاالبحثبالتحقيقمنمدىصحةالفرضياتالتالية

العربية - اإلقتصاديات دعم إلى سيؤدي متكاملة بينية عربية تجارة وجود إن

 .وتطويرهاويسهلإقامةتكاملإقتصاديعربي

انعكسذلك - كلماازدادالتعاوناإلقتصاديالعربيالثنائيوالمتعدداألطرافكلما

 .باإليجابعلىحجمالتجارةالعربيةالبينية

لتجاريالبينيمنشأنهأنيزيدمنقوةاإلقتصادياتإنالرفعمنمستوىالتبادلا -

 .العربيةفيمواجهةالتحدياتالتييفرضهاالنظامالعالميالجديد

التجاريالبينيبين - التبادل حجم نموذجقياسيلدراسة أهم الجاذبية نظرية

 .دولشمالإفريقيا

 :أهداف البحث

:يهدفهذاالبحثإلىالتأكيدعلىمايلي

الفكرتقديم - موقف و الدولية التجارة نظرية تطور عن عامة مفاهيم

 .اإلقتصاديمنتحريرالتجارة



 

 ه

التبادل - تنمية سبيل في العربية الدول أبرمتها التي اإلتفاقيات عرضأهم

 .التجاريالبيني

المقومات - تحديد خالل من العربي اإلقتصادي التكامل إمكانيات تحليل

 .بذولةلتحقيقهذاالتكاملوالمعوقاتوكذاالجهودالم

دراسةأهمالمؤشراتاإلقتصاديةالكليةللدولالعربيةوتحديدنمطتجارتها -

 .الخارجية

وفق - إفريقيا شمال باألخصدول و العربية التجارة تشخيصأداء محاولة

نموذجقياسيمنأجلاستنباطالمتغيراتالتيتحولدونالرفعوزيادةالتبادلالبينيبين

 .هالدولهذ

 :المنهج المستخدم في البحث

منخاللهذهاألطروحةارتأيناالمزجبينبعضالمناهجحتىيكونهناكنوعمن

:التكاملالعلمي،ونلخصهذهالمناهجفيمايلي

علىعرضوتحليلالوقائعاإلقتصاديةمن:المنهج الوصفي -أوال حيثاعتمدنا

خاللالجداولوالبياناتاإلحصائيةالمتعلقةبالتجارةواتجاهاتها،وكذارصدالمؤشرات

الثنائيةوالمتعددةاألطراف،كماتماإلعتمادعلىةاإلقتصاديةوالسياسيةللعالقاتالعربي

.دتفيهذاالشأنالوصفاإلحصائيمنالجداولالتيرص

المنهج التحليلي -ثانيا الدراسةعلىالمنهجالتحليليوذلكمن: سنركزفيجزءمنهذه

هذه في به اإلستعانة تم الذي الجاذبية نموذج بيانات و نتائج تحليل إلى التطرق خالل

 .الدراسةالستنباطالنتائجوتقديمالتوصياتبعدالتحليلوالدراسة
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 .األسس النظرية للتكامل التجاري الدولي :الفصل التمهيدي
 :تمهيد

تأتي أهمية التجارة الدولية من حاجة الدول المختلفة إلى الحصول على سلع مادية أو  

ويمكن إرجاع االهتمام بدور التجارة الدولية في اإلقتصاديات  غير مادية من الدول األخرى،

التي راجت في أوربا في القرن السابع عشر ( Mercantilisme)الوطنية إلى المركنتالية 

 .و أعطت التجارة وزنا مهما في تعزيز ثروات األمم

ومع تزايد االهتمام بالتنمية منذ منتصف القرن العشرين، اكتسبت قضية تحديد  

الموقف من التجارة الدولية أبعادا جديدة نظرا إلى ارتباطها بما تعرضت له العالقات 

اإلقتصادية الدولية للدول النامية التي اقترن تعرضها لالستعمار بالتخلف في اقتصاداتها 

و قاد هذا إلى االعتقاد بأن تحقيق . الوطنية، من عدم تكافؤ ساهم في تكريس هذا التخلف

إعادة تشكيل العالقات اإلقتصادية الدولية على نحو يسمح بإعادة هيكلة  التنمية يتطلب

اقتصاديات تلك الدول على أسس توقف نزيف الموارد لصالح الدول الصناعية المتقدمة، 

 .وبناء عالقات أكثر تكافؤا، بالتعاون مع اقتصاديات نامية تتشارك في المشاكل و األهداف

متقدمة إلى إزالة ما بينها من خالفات سياسية ومن جانب آخر، اتجهت الدول ال 

أفضت إلى حروب مدمرة، ومن ثم قامت الدعوة إلى بناء تجمعات دولية تدمج الكيانات 

الفردية في كيان واحد، هذا ما سيؤدي إلى إزالة ما يعوق حركة التدفقات االقتصادية وفي 

 .مقدمتها التبادل التجاري بين الكيان الموحد

اول من خالل هذا الفصل التمهيدي التطرق إلى تطور نظرية التجارة و عليه، سنح 

الدولية، و بعدها إلى موقف الفكر اإلقتصادي من تحرير التجارة، لنخلص في األخير إلى 

 .االعتبارات الواجب مراعاتها في إقامة التكامل في مباحث ثالثة متتالية
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 .تطور نظرية التجارة الدولية :المبحث األول

تبحث نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على  

النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي و تتخصص طرفي المبادلة، من أجل هذا تتعرض 

الدول في مختلف وجوه النشاط اإلقتصادي، كما تتعرض النظريات كذلك إلى كيفية توزيع 

الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في تقسيم العمل الدولي في 

 .إنتاج سلعة معينة

تجارة الدولية حسب المراحل التي مرت و سنحاول إعطاء نظرة عامة عن تطور ال 

 :بها و بإيجاز من خالل المطالب اآلتية

 .تحليل نظرية التجارة الدولية عند الكالسيك: المطلب األول

من خالل هذا المطلب سندرس التطور التاريخي للنظرية الكالسيكية لقيام التجارة  

راط و ما واالها من نظرية الدولية و ذلك بالتطرق إلى مدرسة التجاريين، و الفيزيوق

 .التكاليف المطلقة و التكاليف النسبية ونظرية الصناعات الناشئة

  (:المركنتالية) مدرسة التجاريين  -1

أدى الفكر السائد في القرن السابع عشر، باعتبار أن ثروة األمم تتوقف على حيازة 

ذلك بالدعوة إلى زيادة  المعادن النفيسة، إلى توجيه النشاط إلى جلبها من حيث توجد، و تم

و أضافت إلى . الصادرات عن الواردات حتى تتدفق النقود المعدنية سدادا لفائض التصدير

. ذلك بعض الدول كاسبانيا و البرتغال غزو أمريكا الالتينية لنهب ما بها من ذهب و فضة

مل على حب ذلك دعوة هذه المدرسة إلى حماية السوق المحلية لتقليل الواردات و العاوص

 .تقليص التكاليف، و بخاصة خفض األجور، الكتساب تنافسية خارجية

ديفيد هيوم وكان أهم انتقاد وجه إلى هذا التفكير هو ما أوضحه المؤرخ االسكتلندي 

من أن ارتفاع كمية النقود محليا مع عدم مسايرة حجم اإلنتاج المتاح محليا بسبب الفائض 
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ال يسمح بانخفاض سعر الفائدة و يدفع إلى توسع في الميزان التجاري يحدث تضخما 

.اإلنتاج، كما يتسبب في ارتفاع األسعار و فقدان الميزة التصديرية
1

  

 (:الطبيعيون) الفيزيوقراط  -2

راج في فرنسا خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر رأي يعتبر مصدر الثروة 

أن جهد المزارعين هو مصدر  ما توفره الطبيعة من منتجات زراعية، ومن ثم اعتبار

و على عكس التجاريين كان من مصلحة اإلقتصاد أن تتدفق المنتجات بال . الثروة للمجتمع

عوائق، بما في ذلك دخول المنتجات المصنعة بحرية تتيحها أسعار منخفضة، ومن ثم 

 .التي مازالت ترمز إلى الحرية االقتصادية" دعه يمر.......دعه يعمل" أطلقت دعوة 

وانطوى ذلك أيضا على تقليص دور الدولة عما رآه التجاريون، و قصر مصادر إيراداتها 

العامة بفرض ضرائب على مالك األراضي الذين ال يساهمون مباشرة في النشاط اإلنتاجي، 

.وهو ما تضمن عدم الحاجة إلى فرض ضرائب على المنتجات محلية كانت أو أجنبية
2

 

 (: آلدم سميث) نظرية التكاليف المطلقة  -3

لقد شهدت بداية الثورة الصناعية في بريطانيا ظهور فكر اقتصادي يتبنى فكرة تقسيم 

"ثروة األمم" في كتابه  آدم سميثالعمل، و هذا ما أكده االقتصادي 
3

، واعتبر أن الثروة 

وأدى  . توسعه يتم من خالل تقسيم العمل في ظل المنافسة الكاملة، و أن اإلنتاجمصدرها هو 

امتداد هذا التفكير إلى التعامل الخارجي مع الدعوة إلى تقسيم العمل الدولي، بقيام الدول 

بتصدير ما تتمتع فيه بميزة انخفاض الكلفة مقارنة بالدول األخرى، حيث تقاس الكلفة 

.بوحدات العمل المبذول
4
  

العمل بين وانطوى هذا اإلمتداد المباشر على مقارنة القيم باألسعار التي تمثل قيمة 

الدول على النحو الذي تجري عليه المقارنة بمستوى اإلقتصاد الوطني، و امتدت بالتالي 

من اإلقتصاد الوطني إلى اإلقتصاد العالمي، كما  اليد الخفية للسوقدعوة سميث إلى إطالق 
                                                           

1
 .84ص  5002، بيرروت ديسمبر  1األسس النظرية للتكامل التجاري الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية ،ط : محمد محمود اإلمام. د  

2
 .84محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص . أنظر د  

3
، وما 1771من أشهر الكتب التقليدية في علم اإلقتصاد و الذي يشار إليه كمرجع مهم رغم صدوره عام " ثروة األمم" يعتبر كتاب آدم سميث   

 .يهمنا هو تقديم بعض األفكار الخاصة بمجال التجارة الخارجية
4
 ".1771اب ثروة األمم كت" نقال عن كتاب آدم سميث  84محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص . أنظر د  
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أن التجارة الدولية تساهم في رأيه في تقليل شدة االحتكارات الداخلية، و تخلق مزيدا من 

فرص العمل التي تقلل من شأن البطالة المستترة و تخلق فرصا لإلستفادة من موارد طبيعية 

 . غير مستغلة

غير أن هذا أهمل التفاوت في ظروف كل إقتصاد و انطوى ضمنا على قيام الدولة 

التي ليست لها مزايا مقارنة مطلقة في أي منتج، باستيراد كل شيء دون القدرة على تصدير 

و أمر غير منطقي، و يالحظ أن المكاسب من التبادل الدولي تعود على فئات شيء، و ه

 .دون أخرى، ما يؤثر في توزيع الدخل

 (:دافيد ريكاردو) نظرية التكاليف النسبية  -4

" دافيد ريكاردو"لقد جاء اإلقتصادي اإلنجليزي من أصل هولندي 
5

بهاته النظرية  

لتبادل التجاري الداخلي، و امتد بها إلى التجارة التي تأخذ القيمة بكلفة العمل في تفسير ا

 .الدولية

و تأخذ األدبيات في عرض هذه النظرية التي يطلق عليها مزايا التكاليف النسبية  

بمثال حسابي قدمه ريكاردو و يطلق عليه نموذج دولتين و سلعتين، تتفاوت نسب 

استخدامهما لعنصر العمل لكل منهما على األخرى، حيث افترض هذا التفاوت بين دولتين 

و يشترط لصحة هذا النموذج سيادة (. المنسوجات و النبيذ) في سلعتين ( انكلترا و البرتغال)

المنافسة الكاملة و ثبات الغلة بحيث ال تتجه كلفة العمل لكل سلعة إلى التزايد أو التناقص 

مهما تغير مستوى اإلنتاج، شريطة أن يسمح للعمل بانتقال داخل كل دولة و لكن ليس بين 

ى السلعتين داخل دولة عن كلفة العمل، انتقل قدر فإذا ارتفع السعر النسبي إلحد. الدولتين

من القوى العاملة إلى النشاط المنتج لها إلى أن يتساوى السعر النسبي مع كلفة العمل 

و نظرا إلى افتراض عدم انتقال العمل بين الدولتين، فإن الدولة تستطيع االستفادة . النسبية

يها و الحصول مقابلها على قدر أكبر من من تصدير السلعة التي تنخفض كلفتها النسبية لد

و بالتالي تنشأ تجارة . السلعة األخرى من الدولة األخرى التي تنخفض نسبة كلفتها لديها

ويفسر . دولية، و تحصل كل دولة على قدر أكبر من المنتجات عما لو قامت بانتاجها بنفسها
                                                           
5
 David Ricardo , on the Principal Economy and taxation (London : j.Murray,1817) 
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تحقيق كسب من التجارة هذا الدافع إلى تخصص كل من الدولتين في إحدى السلعتين، و 

 .الدولية، و لكنه ال يوضح مقدار الكسب لكل منهما

 .نظرية تفاوت هبات عناصر اإلنتاج لهيكشر أولين: المطلب الثاني

(1111) أولينو تلميذه ( 1111)  هيكشرأدخل اإلقتصادي السويدي  
6

تعديال على  

رأس  النموذج الكالسيكي بإسقاط فرض القيمة بالعمل، و إدخال عنصر إنتاجي آخر هو

:و بذلك أصبحت الفروض التي يقوم عليها تحليل التجارة الدولية هي، المال
7
  

توجد دولتان و سلعتان متجانستا الوحدات و عنصران هما العمل و رأس المال  -1

 .5x5x5للدولتين، و لذلك يعرف النموذج بأنه  بكميات محددة ولكن بنسب مختلفة

تماثل التكنولوجية في الدولتان، ما يعني أن دالة إنتاج كل من السلعتين واحدة في  -5

 .الدولتين

 .و يتم اإلنتاج بغلة ثابتة في الحالتين -1

غير أن كثافة استخدام العنصرين تختلف في السلعتين، و لكنها متشابهة لدى دولتين،  -8

 .ذه الكثافة باختالف نسب أسعار العناصروال تتأثر ه

 .األذواق و التفضيالت متماثلة في الدولتين -2

 .تسود منافسة كاملة في الدولتين -1

هناك حرية انتقال للعنصرين داخل كل دولة، و لكن ال يوجد انتقال لهما بين  -7

 .الدولتين، و هو ما يستبقي حيازاتهما العناصر على حالها

 .ال توجد تكاليف نقل  -4

 توجد أي عوائق تحد من انتقال السلع بين الدولتين، أو تتدخل فيما تحدده قوى ال -1

لصالح كل دولة " و تؤدي هذه الفروض إلى استنتاج أنه . السوق لألسعار أو حجم اإلنتاج

أن تتوسع في إنتاج السلعة التي يستخدم إنتاجها العنصر األكثر وفرة لديها بكثافة أكبر، 

                                                           
6
  Eli Heckscher,( The Effects of Foreign Trade on The Distribution of Income, reprinted in,american Economic 

Association, Reading in the theory of international Trade, 1949. Bertil Ohlin, Interregional and International 
Trade, Harvard University , Press combridge,1933.   

7
 .554ص 5001، دار النهضة  العربية ، القاهرة 1ج" نظرية التجارة الدولية: اإلقتصاد الدولي " سامي خليل.لمزيد من المعلومات أنظر د   
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ناتج مع الدول األخرى التي تصدر لها قدر أكبر من السلعة األخرى عما وتتبادل جانبا من ال

 ".كانت تستطيع إنتاجه بمواردها الذاتية

و يالحظ أن خاصية الكثافة ال تعني استخدام عنصرين بنسب ثابتة دائما، بل إن 

منحنيات سواء اإلنتاج للسلعتين في كل دولة تجعل نسبة استخدام أحد العنصرين لآلخر في 

   .إحداهما للعنصر اآلخر أكبر من نسبة استخدامه في األخرى أو أقل منها باستمرار

من جهة أخرى فإن شرط تماثل حاالت الطلب يستبعد على وجه الخصوص الحالة 

التي يكون الطلب النسبي في إحدى الدول من الشدة على السلعة التي ترتفع فيها نسبة 

ها منها باالستيراد بدال من تصدير جانب منها، العنصر األوفر بحيث تستكمل احتياجات

ويالحظ أن هذه النظرية على عكس النظرية الكالسيكية ال تفضي إلى تخصص كامل في 

اإلنتاج، و بالتالي تغطى احتياجات االستهالك باإلنتاج مضافا إليه االستيراد أو تواجه 

لتوازن الداخلي إلى جانب اإلنتاج باالستهالك والتصدير، و يرجع هذا إلى أنها أدرجت ا

و لذلك تعتبر أساسا إلخضاع كل من اإلقتصاد المحلي . محاولة تفسير التجارة الدولية

والتبادل الدولي لقواعد التوازن  العام، األمر الذي قاد إلى امتداد نماذج التوازن العام من 

.اإلقتصاد الوطني إلى اإلقتصاد الدولي
8
  

 :هيكشر أولينتجارة الدولية تبعا لطريقة و الرسم البياني يوضح نمط ال

 .هيكشر أوليننمط التجارة الدولية تبعا لطريقة  :10الشكل رقم 

 

 

                                                                                 

 <.110ص  5001إقتصاديات التجارة الدولية ، دار األديب للنشر و التوزيع، وهران "أنظر زايري بلقاسم : المصدر

                                                           
8
 .21محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص  .أنظر د  

 

 دولة 

 كثيفة 
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اج تقوم الدولة بتصدير السلعة التي يتطلب إنتاجها اإلستخدام المكثف لعامل اإلنت

المتوافر نسبيا في الدولة و الرخيص و تستورد السلعة الذي يتطلب إنتاجها اإلستخدام 

 .المكثف لعامل اإلنتاج النادر نسبيا في الدولة و المرتفع السعر

 :أولين -مآخذ نظرية هكشير -

أولين للعديد من االنتقادات النظرية، رغم أنها بقيت لفترة  -تعرضت نظرية هيكشر

:تمثل األساس النظري لقيام التجارة الدوليةزمنية طويلة 
9

 

  مهملة  ( ندرتها أو وفرتها)تركز على االختالف الكمي في عناصر اإلنتاج

أنواع األرض المختلفة و أنواع رأس المال، و أنواع )االختالف النوعي في هذه العناصر 

 (.العمل و المهارات المختلفة

  السلع الداخلة في التجارة الدولية في صعوبة تحديد كثافة عناصر اإلنتاج في

 .حالة وجود أكثر من عاملين من عوامل اإلنتاج

  يغلب عليها طابع السكون ألنها لم تتعرض إلمكانية تغير المزايا النسبية، أي أنها

 .فما يعد ميزة نسبية اليوم ال يعد كذلك في المستقبل لم توضح ديناميكية التطور،

 مة و الدول المتخلفة، إذ أنها تفترض أن الهيكل ال تفرق بين الدول المتقد

اإلقتصادي واحد في كل الدول من حيث مرونته و قدرته على التكيف، و الواقع يشير 

 .خالف ذلك

  ال تستطيع أن تقدم تفسيرا ألسباب التغير النسبي لمركز بعض الدول في التجارة

 .وقت الثانيةالدولية مثل بريطانيا و اليابان حيث تقهقرت األولى و تف

كما أن النظرية تعرضت للعديد من االنتقادات التطبيقية خاصة عند محاولة تطبيق 

و لعل أهم . أولين على التجارة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية -نموذج هيكشر

أولين في التجارة الدولية هما الدراستان اللتان قام بهما  -الدراسات التطبيقية لنموذج هيكشر

                                                           
9
 <114ص  5001إقتصاديات التجارة الدولية ، دار األديب للنشر و التوزيع، وهران "للمزيد من التفاصيل، أنظر زايري بلقاسم   
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عن التجارة الخارجية للواليات المتحدة، واستخدم فيها أسلوبا جديدا في  ليونتيفقتصادي اإل

 . التحليل اإلقتصادي عرف باسم جداول المدخالت و المخرجات

إن أهم ما واجهته نظرية هبات عناصر اإلنتاج هو اإلختبار الذي أجراه اإلقتصادي 

من دراسة قام بها على هيكل  1121و  1121عامي  فاسيلي ليونتيفالروسي األصل 

 119111فقد تبين أنها صدرت سلعا يستخدم إنتاجها . تجارة الواليات المتحدة مع الخارج

سنة، رغم أنها /دوالر للمشتغل 149148سنة، بينما استوردت سلعا تستخدم /للمشتغل دوالر

تيف متناقضة ليون" تتمتع بوفرة نسبية في رأس المال، و أطلق على هذه النتيجة 

"Paradoxe ."
10

                    

 :أولين -زى تغيير فروض نظرية هبات عناصر اإلنتاج لهكشيرمغ -

أولين أن  -تعتبر الصيغة التقليدية لنظرية هبات عناصر اإلنتاج التي تنسب إلى هيكشر

قيام التجارة بين دولتين إنما يعود إلى تفاوت تلك الهبات مع تفاوت كثافة استخدامها في 

المنتجات المختلفة بالشكل نفسه للدولتين، ومن ثم فإنه إذا تشابهت دولتان في هبات العناصر 

 . ق المستهلكين و الدخل الفردي لم تنشأ تجارة بينهماوفي أذوا

و إذا كانت هذه النظرية قد أدرجت الطلب ضمن المعطيات فتفادت بذلك النتيجة غير 

الدقيقة التي أفضت بنظرية التكاليف النسبية إلى اإلدعاء بالتخصص التام في سلعة بعينها 

تقسيم العمل في الحدود التي تسمح وتصديرها مقابل استيراد األخرى، بأن سمحت بإعادة 

بها ظروف الطلب في كل من الدولتين، فإنها لن تناقش على أثر تفاوت أو تغير هذه 

وبوجه عام فإنه يمكن قبول مؤدى نظرية الهبات بالنسبة إلى التجارة في المواد . الظروف

هناك حاجة لمناقشة  األولية، أما بالنسبة إلى السلع الصناعية، وال سيما المتطورة منها، فإن

أثر تغير فنون اإلنتاج و اختالف مستويات الدخل و الطلب و اإلنتاج في ظل تزايد الغلة، 

 . هذا ما يدفع إلى التمييز بين الدول وفقا لمدى تقدمها

                                                           
10

 .178-111زايري بلقاسم ، مرجع سابق ص .للمزيد من التفاصيل  أنظر د  
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لقد حاول بعض اإلقتصاديين إثبات إمكانية قيام التجارة حتى على الرغم من التشابه 

ليندرقتصادي السويدي في الهبات، منهم الكاتب اإل
التركيز بدرجة أكبر على تقارب إلى   11

دوال الطلب خاصة بالنسبة إلى السلع الصناعية، على الرغم من إقراره صحة تلك النظرية 

فالدول تميل في ظل اإلكتفاء الذاتي إلى إنتاج السلع . بالنسبة إلى التجارة في المواد األولية

 .المستهلكين التي تحدد بمستوى دخل الفردالصناعية التي تتوافق مع أذواق 

من ناحية أخرى، فإن تقارب الدخل و األذواق يغلب أن تتم بين دول متقاربة جغرافيا، 

ومع اتساع رقعة الدولة، فإن . وهو ما قد يعني أنها أكثر تمتعا بانخفاض تكاليف النقل بينها

 (.أي عبر حدود مشتركة)دول هذا العامل يظهر بدرجة أوضح في المناطق المتجاورة من ال

و لذلك يمكن أن تقوم الدولة بتصدير سلعة معينة إلى دول مجاورة لمناطق انتاجها، 

و يشير . واستيراد السلعة نفسها من دول أخرى قريبة من مناطق بعيدة عن مواطن اإلنتاج

أنه لم يحدد ليندر إلى أن اتساع رقعة الدولة يدفعها ألن تكون أنشط في التجارة الدولية مع 

اتجاه التبادل، إذ أنه يمكن تبادل السلعة نفسها بين دولتين، و أثار هذا التساؤل حول محددات 

و ليس بين الصناعات ( أي المنتجات نفسها) مثل هذا التبادل الذي يجري داخل الصناعات

.كما تدعي النظريات التقليدية
12
 

 . تحديث نظرية التجارة الدولية :المطلب الثالث

خالل هذا المطلب سنحاول التطرق بصفة عامة عن بعض النظريات التي تخفف من  من

الفروض المتشددة التي قامت عليها النظريات التقليدية، و تفسر التبادل الدولي لمنتجات 

جديدة و أخرى متشابهة و خاصة الصناعية، و سنقتصر على نظريتين مهمتين هما على 

 :النحو اآلتي

 

 

                                                           
11

 Staffan Burenstam Linder, An Essay On Trade And Transformation ( New York :Wiley,1961) 
12

 .27أنظر محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   
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 :المنتوج نظرية دورة حياة -0

أولين على تفسير هيكل التجارة الدولية للواليات المتحدة  -إن عدم قدرة نموذج هيكشر

فرنونأدى ببعض اإلقتصاديين إلى البحث عن بدائل  لها، منها ما جاء به اإلقتصادي 
13
 

J.R.VERNON  انصبت على تحليل أثر عامل البحث و التطوير  1117عام(R&D ) في

ي األساس على فعلى التجارة و اإلستثمار الدوليين، فهي ترتكز األمريكية الصناعات 

وتشترك هذه الدراسة مع دراسات أخرى أجريت . الصادرات األمريكية من السلع المصنعة

األمريكية التي تستخدم تكنولوجيا عالية تتمتع بميزة نسبية في ن الصناعات أفي التأكيد على 

التي أشارت ( factor endowmentأو هبة المورد )، بمعنى أن الوفرة البحث و التطوير

، وهذه المعرفة يعبر تتمثل في هذه الحالة في المعرفة التكنولوجيةأولين  -إليها نظرية هكشر

و المهندسين و أصحاب المعرفة التقنية و بما ينفق على البحث و التطوير عنها بعدد العلماء 

 .نتج من جهة أخرىمن جهة و درجة تجزئة الم

و أن حالة الميزة تشير هذه الفرضية إلى أن كل منتج جديد يمر بدورة أو بعدة مراحل 

لهذه الدورة، استنادا إلى ما تم مالحظته في النسبية لهذا المنتج تتغير في سياق اجتيازه 

 منلقد لوحظ أن هناك العديد . ريكية في السلع المصنعة بالتحديدأنماط التجارة األم

التي تنشأ في البداية في الواليات المتحدة األمريكية، حيث يظهر اإلنتاج و تزدهر المنتجات 

حتى يبدأ بعد وما أن يظهر هذا المنتج في السوق األمريكية داخل السوق المحلية، المبيعات 

ت ، لذا تعد الوالياالبلدان األخرى و يبدأ التجار األجانب بطلبهحين باإلستحواذ على اهتمام 

ينمو الطلب الجديد ، وبعد أن (net exporter)المتحدة في هذه المرحلة مصدرا صافيا له 

منه في البلدان األخرى إلى مستوى اإلنطالق، ونقصد به تصل المبيعات على هذا المنتج 

الشركات األجنبية على البدء بتصنيعه، و في هذه المستوى الكافي من الطلب لتشجيع 

، تبدأ في األسواق األجنبيةأي عندما يأخذ إنتاج الشركات األجنبية بالظهور المرحلة 

و التصدير إلى ثم تستمر الشركات األجنبية باإلنتاج الصادرات األمريكية باإلنخفاض، 

األمريكية إلى المزيد من اإلنخفاض، وأخيرا و بعد أسواق أخرى مؤدية بذلك بالصادرات 

                                                           
13

 Raymond Vernon ,International Investment and International:، نقال عن27أنظر محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   
Trade in the Product Cycle,Quarterly Journal of Economics,vol 80,N°2(may 1966)pp .190-207. 
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ى عملية اإلنتاج و تبدأ اقتصاديات الحجم ن السيطرة علالشركات األجنبية مأن تتمكن 

مع اتساع المبيعات و الكلف باإلنخفاض، قد تقوم بتصدير المنتج إلى الواليات بالظهور 

الواليات المتحدة تبدأ بكونها مصدر وحيد، ثم تتنافس : ، و بهذا تكتمل الدورةالمتحدة نفسها

ويمكن تمثيل هذه الدورة . ل إلى مستورد صافيمع المنتجين األجانب في التصدير، ثم تتحو

  :في الشكل اآلتي

 .دورة حياة المنتوج: 2الشكل رقم 

 

 .021، ص 2101النظرية و التطبيقات، جامعة النهرين العراق، ،الدولي  داإلقتصا: هجير عدنان زكي أمين.د: المصدر

 :حيث

النسبية المتمثلة بالبحث لميزة لتعبر عن مرحلة المنتج في السوق المحلية نتيجة : أ

 .التطويرو

 .تمثل النمو في الصادرات: ب

 .الصادرات مع قيام الشركات األجنبية باإلنتاج ألسواقها المحليةتمثل انخفاض : ج

 .يصبح البلد المصدر مستوردا للمنتج بعد انخفاض األسعار األجنبية: د
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من التلفزيون و األنسجة لقد لوحظت هذه الدورة في العديد من المنتجات كالراديو و 

المركبات الصناعية و الترانزستور و الحاسبات، كما ظهرت شواهد على إمكانية تقصير 

و المرحلة الرابعة، ولو أن طول الدورة يختلف من سلعة الفترة الزمنية بين المرحلة األولى 

 .ألخرى

المختلفة وعوامل وتتميز فرضية دورة المنتج إلى إمكانية خضوعها للتطويع للظروف 

ذه الفرضية بالمرونة، فإن ذلك يضعف قدرتها بوصفها التفسير، إال أنه بالقدر الذي تتسم ه

كمبدأ عام و الخروج بها عن التجربة األمريكية، إذ يشير ، بمعنى إمكانية تطبيقها نظرية

ز بما لديها من سوق واسعة توفر للمستثمرين الحوافالبعض إلى أن الواليات المتحدة 

في حين يشير آخرون إلى أن معدالت . في بلدان أخرىوالفرص، وهذا ما قد ال يتحقق 

تحفز على نشوء صناعات مدخرة للعمل من خالل اإلبتكار األجور المرتفعة في هذه الدولة 

فضال عن الواليات المتحدة تمتلك وفرة نسبية في األشخاص ذوي الخبرة العالية و التطوير، 

، كل هذه  innovationsثية التي توفر لها ميزة نسبية في اإلبتكار و التسهيالت البح

المبادرة في قيام الدورة في تطوير العوامل المختلفة تجعل من الواليات المتحدة تأخذ زمام 

، إذ ما أن ينمو الطلب على هذا المنتج، إال أن استمرارها في الريادة يتصف بكونه مؤقتا

التي استخدمت فيه في أماكن أخرى و يصل المنتج و يكون باإلمكان محاكاة التكنولوجيا 

محددات الميزة النسبية بتحديد  بدأعند ذلك ت standardizedاإلنتاج إلى مرحلة التقييس 

 .لجديدموقع اإلنتاج ا

به فرضية دورة المنتج حيث بينت  لقد أيدت العديد من الدراسات التطبيقية ما جاءت

إحداها أن الصناعات األمريكية الخمسة ذات الوضع التصديري األفضل في الواليات 

كانت تأتي في المراتب المتقدمة من حيث اإلنفاق على البحث و التطوير، هذه المتحدة 

من إجمالي  %41من الصادرات األمريكية وتنفق ما يعادل  %75تجهز الصناعات الخمسة 

هذه الفرضية اإلنفاق األمريكي على البحث و التطوير، وهذه الحقائق تجعل أصحاب 

قطاع التصدير من جهة و البحث يؤكدون على أن كل السبل تقود إلى ربط العالقة بين أداء 

 .و التطوير من جهة أخرى
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 :المنتج اعتمادا على مجموعة من الظروف منهادورة طول يتحدد 

  الطلب في األسواق األجنبيةمعدل نمو. 

 طبيعة المنتجات المطورة. 

 السرعة التي يستحوذ بها األجانب على التكنولوجيا الجديدة. 

 مدى اتساع اقتصاديات الحجم. 

  حاسما كذلك في تقصير دورة المنتج، ذلك أنه من بنية الصناعة نفسها تلعب دورا

المتعددة الجنسية بتقصير أو ربما إزالة دورة المنتج، فحتى مع الممكن أن تقوم الشركة 

بأن المنتج الجديد طور في اإلقتصاد األمريكي، فإن الشركة المتعددة الجنسية قد اإلفتراض 

آخر إلحدى فروعها التابعة لإلستفادة من ميزة معينة في هذا الموقع، تقرر إنتاجه في موقع 

 .كرخص العمل مثال

دورة المنتج ال تتقاطع مع نظرية التجارة التقليدية أن نالحظ أن فرضية  من هذا يمكن

أن الميزة النسبية للصادرات األمريكية تأتي ، فهي ترى (هيكشر أولين)بصيغتها األخيرة 

، وما أن يتم اجتياز مرحلة تعلم تقنية المنتج من الوفرة النسبية لمورد الخبرة العلمية و التقنية

نسبية في عنصر أو أكثر من عناصر اإلنتاج يتمتع بوفرة إلى مكان آخر ه حتى ينتقل إنتاج

أن تكون من جديد البلد صاحب الميزة النسبية األخرى، و يمكن للواليات المتحدة نفسها 

، حيث (مثل الحاسبات اإللكترونية)وهذا يمكن مالحظته من استمرار تطوير المنتجات 

تتطلبه من اقتصاديات الحجم ومن الخبرة العلمية بسبب ما يصعب دخول هذه الصناعة 

 .والتقنية العالية فضال عن ضخامة رأس المال

 :يمر بحياة ذات ثالث مراحلفالمنتوج  دورة حياة منتوج،تفسير وكخالصة ل

داخل الواليات المتحدة و يحرص  تتم :مرحلة البدء بإنتاج المنتوج الجديد - أ

للتعرف على ردود أفعالهم عليه، لكين المحليين المنتجون فيها على التقرب من المسته

أن تكون نفقاتها أقل ما يمكن،  تعظيم فاعلية أنشطة اإلعالن و النقل مع الحرص علىو

يقوم المنتجون بإدخال تعديالت تغير مواصفات المنتوج بسرعة ال تسمح باإلنتاج الكبير و

 .دون سعي للتصدير إلى الواليات المتحدة
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و تبدأ عند استقرار مواصفات اإلنتاج و أساليبه، و فيها : وجمرحلة نضج المنت - ب

يتم اإلنتاج على نطاق واسع و تصدير جانب منه إلى دول أخرى مرتفعة الدخل، و قد يعمد 

المنتجون إلى نقل جانب من نشاطهم إلى األسواق الخارجية لإلستفادة مما قد يتوافر  فيها 

سبي في األجور، توفير تكاليف نقل المنتوج إليها، انخفاض ن) من متطلبات مناسبة لإلنتاج 

اإلستفادة من قربها من أسواق مماثلة أخرى بما في ذلك ما وفرتة السوق األوربية 

 (.المشتركة

مألوفا بين  أي يصبح (:Standardized)الوصول إلى المنتوج المعياري - ت

متعددة منها اتفاقيات الترخيص  المستهلكين و أساليب إنتاج معروفة و التي تنتقل بطرق

المشروعات المشتركة بين المنتجين الوطنيين و األجانب، و التقليد المباشر، و التجسس و

 . الصناعي

ينتقل اإلنتاج إلى دول نامية لإلستفادة من انخفاض كلفة العمل، بل و قد تصدره وقد 

 .تمر بدورة مماثلةهذه الدول إلى الدول المتقدمة التي تنتقل إلى إدخال منتجات 

يتطلب فترة زمنية معينة، وذلك ما تطرق إليه وانتقال المنتوج من دولة ألخرى 

بوزنراإلقتصادي 
14

التي تمر بين ، (Imitation Lag)بفترة إبطاء المحاكاة فيما يسمى  

ظهور منتوج جديد في دولة و انتقاله إلى أخرى، وهي الزمة الكتساب المعرفة الفنية 

           .تلزمات، و تركيب المعدات، و تجهيز اإلنتاج و طرح المنتج الجديد في السوقوتدبير المس

 :وفورات الحجم و المنافسة اإلحتكارية: نموذج كروجمان -5

أن اختالف هبات عناصر اإلنتاج يمكن أن يفسر التجارة في المواد  كروجمانويرى 

الخام و المنتجات الزراعية، إال أنه ال يكون له الوزن نفسه في تفسير التجارة في السلع 

الصناعية المعقدة، إذ تشير المشاهدات إلى حدوث تبادل أصناف متمايزة من السلعة نفسها 

بنى نموذجه على أساس عنصر إنتاجي وحيد هو العمل، حتى و لو تفاوتت الهبات، و لذلك 

                                                           
14

  Michael V.Posner ( International Trade and Technical Change) ; Oxford Economic Papers (new series)vol 13 
N°3 (october 1961). 
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مع توسعها نتيجة وفرات داخلية تتحقق بقدرة المنشأة غلة المنشأة  تزايد: مع األخذ بفرضين

.سيادة المنافسة اإلحتكاريةعلى تحسين الكفاءة اإلنتاجية لوحدات العمل المستخدمة، و 
15
 

تنتجها المنشآت متمايزة و ليست  و تعني المنافسة االحتكارية أن األصناف التي 

و قد تلجأ . متجانسة مع حرية دخول الصناعة و الخروج منها لكل صنف من األصناف

 .المنشآت إلى أساليب الدعاية و اإلعالم لضمان تمسك الجمهور الذي يطلب منتوجها به

مرونة  ولكن بينما يكون منحنى الطلب على منشآت بعينها في المنافسة الكاملة أفقيا، ذا

نتجاتها التي تحدده ظروف الطلب ال نهائية ما يجعل من المتعذر عليها أن تؤثر في سعر م

يكون المنافسة اإلحتكارية العرض على مستوى الصناعة، فإن منحنى الطلب في حالة و

و تكون الكلفة المتوسطة أقل من السعر عند مستوى إنشاء المنشأة، ما  منحدرا إلى األسفل

و يعني هذا زيادة البدائل المتاحة أمام المستهلكين . تدفع منتجين جدد للدخول يوجد أرباحا

لألصناف المختلفة للسلعة نفسها، فينخفض منحنى الطلب و تزداد مرونته ومن ثم تتناقص 

 .األسعار و األرباح إلى أن تختفي األرباح كما في المنافسة الكاملة ولكن في األمد الطويل

ن دولتين يتسع حجم السوق أمام كل منشأة فيهما، أي على كل من وعند فتح الحدود بي

األصناف المتمايزة بدخول مستهلكين من الدولة األخرى مفضلين الصنف على ما كانوا 

يستهلكونه من إنتاجها، و يتيح هذا فرصة لوفرات الحجم فتنخفض تكاليف اإلنتاج لجميع 

في حجم الطلب ترتفع نقطة التوازن إلى السلع ونتيجة ما يحدثه اتساع السوق من زيادة 

مستوى أعلى من اإلنتاج نظرا إلى انخفاض سعر السلعة مقوما بمعدل األجر و هو ما يعني 

و تستفيد كل من الدولتين من التجارة بارتفاع األجر الحقيقي واإلنتاج . ارتفاع األجر الحقيقي

وفرات الديناميكية للحجم، من و قد تستفيد المنشآت مما يسمى من ال. الكلي من كل سلعة

 خالل ما يؤدي إليه توسع اإلنتاج من اكتساب القدرة على اإلتقان و التعلم من خالل العمل

                                                           
15

 Paul R.Krugman (Increasing Returns, Monopolistic Competition:، نقال عن10أنظر محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   
and International Trade) journal of international Economics, vol 9 N°4 (November 1979)pp 469-479. 
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(Learning by doing ) المقابلة لدعوى الصناعات الناشئة، ومن ثم تناقص التكاليف

.وازدياد القدرة على التصدير
16
  

 .حرير التجارةموقف الفكر اإلقتصادي من ت: المبحث الثاني

يعتبر التكامل سمة من سمات التنمية اإلقتصادية و التطلع للوحدة اإلقتصادية في 

الوقت الراهن، وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة اإلقتصادية المتنامية باستمرار، فمن الناحية 

، 1120سنة " فاينر"التاريخية ترجع فكرة التكامل اإلقتصادي و أساسياته إلى اإلقتصادي 

كل أو درجة من درجات التكامل تجمع بين أسس نظرية التجارة، الحرية أو حيث بين أن ش

 . الحماية

لذا تأكدت أهمية التكامل في النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبح جليا أن 

عملية النهوض باإلقتصاديات نحو التقدم لن يتحقق بالسرعة و الشكل المطلوبين دون تكامل 

الخ، كما ...شكل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة اقتصاديات الدول المعنية في

استخدم التكامل في تلك الفترة وجهة محددة بحيث أخذت الدراسات اإلقتصادية انطالقا من 

الثمانينات من القرن الماضي لتربط التكامل اإلقتصادي بمبدأ الكفاية اإلنتاجية من خالل 

ة بصورة مشتركة ضمن منطقة ال تتعدى استغالل اإلمكانات البشرية، والموارد المادي

 .الحدود الوطنية

وقد أخذت الدعوة للتكامل اإلقتصادي تتوسع و تزداد أهميتها في أواخر القرن 

العشرين وبداية القرن الواحد و العشرين، فازداد عدد الدول التي اعتمدت سياسة التكامل 

 .نامية اإلقتصادي في العالم سواء كانت هذه الدول متقدمة أو دول

توجد أشكال عديدة يمكن أن يتخذها التكامل االقتصادي، وما يميز بين هذه األشكال         

هو الدرجة التي يحققها كل منها في القضاء على الحواجز والقيود التي تعترض انتقال السلع 

و وعناصر اإلنتاج بين الدول األطراف، والدرجة التي يحققها كل منها في تخفيف التمييز أ

                                                           
16

 .10محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص . أنظر د  
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بينها وبين الدول األخرى التي لم تدخل  القضاء عليه فيما بين الدول األطراف، وأيضا فيما

 .في عملية التكامل

يجب المرور بمراحل حددها  "اإلندماج"ومن أجل الوصول إلى أعلى درجة و هي 

التفضيل الجزئي، منطقة التجارة الحرة، اإلتحاد الجمركي، السوق المشتركة، )  باالسا

(اإلتحاد اإلقتصادي، اإلندماج اإلقتصادي الكامل
17
 :   وعليه السؤال المطروح 

 ماهي المكاسب المحققة من التكامل التجاري؟ وما هي اآلثار المترتبة عنه؟

لإلجابة عن اإلشكال نعالج المكاسب المحققة من التكامل التجاري في مطلب أول، وبعدها 

كية في مطلب ثاني و ثالث على التوالي، لنخلص في تقدير اآلثار االستاتيكية و الدينامي

         .األخير إلى مكسب مهم أيضا و هو تحسين شروط التبادل في مطلب رابع

 .المكاسب المحققة من التكامل التجاري :المطلب األول

عند قيام حالة تكامل تجاري بين مجموعة من الدول، فإننا نصبح أمام تكامل  

الكيان اإلقتصادي المستحدث و الذي ينشأ عن عملية تضافر عدد  اقتصادي جماعي قوامه

 .مع بعضها تضافرا تكامليا الوطنيةمن اإلقتصاديات 

وبفعل عملية اإلمدادات المتبادلة بين الدول األطراف في العملية التكاملية يتولد تكامل     

، و هو تكامل في جانب العرض، كما يتولد تكامل الوطنية إنتاجي بين هياكل اإلقتصاديات 

سوق مشتركة ذات قدرة  الداخليةتسويقي في جانب الطلب حيث تتشكل من األسواق 

استيعابية واسعة النطاق و هكذا ينشأ كيان اقتصادي كبير بمعطيات جديدة مواتية لتوليد 

ل، و يصبح بمقدور منافع جمة لصالح التنمية و التطوير اإلجتماعي لدى أطراف التكام

األطراف المتكاملة أن ترتقي إلى مستوى من اإلكتفاء الذاتي الجماعي
18

، وهذا األمر من  

شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مجموعة من المزايا للدول األطراف على جميع األصعدة وهي 

                                                           
17

 .1115"التكامل اإلقتصادينظريات " بال باالسا  -: أنظر إلىللمزيد من التفاصيل حول درجات التكامل اإلقتصادي   
18

دراسة لإلتجاهات اإلنمائية في خطط التنمية المعاصرة إزاء التكامل : محمود الحمصي، خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية و التنافرية  

 . 11ص 1148مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت. 1140 -1110اإلقتصادي العربي،
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لدى الدول التي أخذت بالتكامل اإلقتصادي،  -حسب اإلقتصاديين –مزايا حدث و أن تحققت 

 :يمكن حصرها حسب ميادينها الرئيسية كما يليو 

 :من شأن التكامل في هذا المجال تحقيق ما يلي: في ميدان التنمية اإلقتصادية -0

يتيح فرصا واسعة إلقامة مشروعات كبيرة الحجم تتمتع بمزايا اإلنتاج الوفير  -

لدة عن استجابة التساع السوق المشتركة كما يمكن أن تتمتع بالوفرات الخارجية المتو

التعامل مع الوحدات اإلنتاجية المتواجدة لدى أطراف منطقة التكامل و بذلك تنخفض تكاليف 

.اإلنتاج لصالح الرخاء اإلقتصادي الجماعي
19
  

يضمن درجة يقين أكثر بشأن المتاجرة داخل منطقة التكامل مما يؤدي إلى تقليل  -

صاروا متأكدين من وجود سوق  مخاطر انعدام اليقين لدى المستثمرين و المنتجين بعد أن

واسعة للتصريف، فتنعدم حالة التردد و تسود روح المبادرة و اإلقبال على إنشاء المشاريع 

.اإلنمائية و تنشيط حركة التجارة وتبادل المنافع بين أقاليم المنطقة
20 

يؤدي إلى قيام ظروف وشروط مناسبة لتسريع حركة تطوير المعارف الصناعية  -

متكاملة ويحدث هذا بفعل اإلقبال على إنشاء المشاريع اإلنمائية حيث تشتد لدى الدول ال

الحاجة إلى هذا النوع من المعارف و عندئذ يمكن أن تتضافر الجهود المالية و العلمية 

لألطراف المشاركة في ميدان البحوث و التجارب التطويرية التي تحتاجها المشاريع الكبيرة 

.تطورةذات األساليب التقنية الم
21
  

يعمل على تحسين شروط التبادل، فالمعروف أن شروط التبادل التجاري بين أي  -

دولة و العالم الخارجي تكون أكثر مراعاة لمصلحة الدولة القوية اقتصاديا، ألنها في هذه 

الحالة تتمتع بالمساومة اإلحتكارية و التي تمكنها من تحديد أو تعديل شروط التبادل بينها 

وفقا لمصلحتها الخاصة، فالتكامل اإلقتصادي يعطي للدول المتكاملة  وبين العالم الخارجي

قوة و أهمية خاصة في المجال الدولي أكبر بكثير مما كان لكل واحدة منها قبل التكامل 

                                                           
19

معهد البحوث و الدراسات : ، و أحمد الغندور، اإلندماج اإلقتصادي العربي، القاهرة15جع سابق، ص أنظر، محمود الحمصي، مر  

 .20ص 1141العربية،
20

 .15أنظر، محمود الحمصي، مرجع سابق، ص   

 
21

 .15أنظر، محمود الحمصي، مرجع سابق، ص   
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فيصبح بإمكانها أن تنال منافع أوفر من وراء إمالء شروطها ومطالبها على الدول األجنبية 

 .بما يحقق مصلحتها

اإلقتصادي على المدى الطويل إلى زيادة معدل النمو اإلقتصادي في  يؤدي التكامل -

الدول األعضاء في العملية التكاملية عن طريق تشجيعه لإلستثمار، فاتساع نطاق السوق 

وما يتبعه من زيادة الطلب على السلع المنتجة سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة 

يث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس المال في مختلف سيؤدي إلى الحافز على اإلستثمار ح

دول التكامل لتحقيق الربح عن طريق توظيف األموال في وسائل إلنتاج هذه السلع فضال 

عن تشجيع ظاهرة التخصص اإلقليمي في اإلنتاج وما يتولد عنه من زيادة اإلستخدام األفقي 

.لرأس المال على نطاق إقليمي واسع
22

لحافز على اإلستثمار ينشأ انتقال نتيجة زيادة ا     

رؤوس األموال من دولة إلى أخرى داخل نطاق المنطقة المتكاملة لإلستثمار في 

لتكامل وتبعا التساع حجم السوق المشروعات و الصناعات التي تنشأ و تزدهر عقب ا

 .بالتالي فزيادة اإلستثمار تؤدي إلى النهوض بالتنمية اإلقتصادية داخل دول المنطقةو

في هذه النواحي يفتح التكامل مجاال أوسع  : في النواحي اإلجتماعية و الحضارية  -2

 -:ل

إن إلغاء القيود على حركة انتقال األشخاص بين الدول المتكاملة من : زيادة التوظيف -

شأنه أن يؤدي إلى انتقال العدد الفائض من العمال من المناطق المكتظة بهم إلى المناطق 

في عددهم، مما يعني زيادة التوظيف و تقليل البطالة داخل دول التكامل التي تعاني نقص 

 .إضافة إلى تنويع مهارات المستخدمين و زيادة تخصصهم و بالتالي زيادة إنتاجيتهم

 :و المؤكد أن اتساع حجم السوق و زيادة اإلستثمار سيؤدي إلى خلق مجاالت جديدة   

ل أوفر أمام العمال في دول منطقة للعمل في شتى الميادين و يتيح فرص العم -

التكامل،  و هذا كله قد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة و عدد السكان، مما 

 .ينتج عنه تخفيض البطالة و تحسين مستوى المعيشة

للتطور اإلجتماعي بفضل زوال الحواجز عن التعامل و اإلندماج بين سكان الدول  -

 .المتكاملة
                                                           

22
 .101،ص 1144للنشر،كامل بكري ، اإلقتصاد الدولي، بيروت، الدار الجامعية      -: أنظر  

 .1177دار الحرية للطباعة، : بغداد.عبد الوهاب حميد رشيد، التكامل اإلقتصادي العربي -
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تمعات الدول المتكاملة من الخصائص و اإلنجازات الحضارية لدى الستفادة مج -

.بعضها البعض
23 

 :النواحي السياسية و الدفاعية -3

يمثل التكامل الجماعي حالة من التعايش السلمي بين الدول عبر النشاطات اإلقتصادية 

بدال من التنازع بين دول منطقة التكامل، يؤدي إلى تضامن مجموعة الدول و يكسبها 

ركزا دوليا من شأنه تثبيط احتماالت العدوان عليها فرادى أو مجتمعة، و هو فوق ذلك م

 .يعزز قدرتها الدفاعية الجماعية ضد المخاطر الخارجية

 :ومهما يكن من أمر فإن تحقيق هذه المزايا و المنافع يعتمد على أمرين رئيسيين

 .توفرها لدى الدولنوع المقومات و الشروط اإلقتصادية الواجب : أولها  -

 .يرتبط بدرجة أو مستوى التكامل الذي تختاره المجموعة: ثانيها -

 . اآلثار اإلستاتيكية للتكامل التجاري :المطلب الثاني

فاينرالمنهج الذي أرساه اإلقتصادي األمريكي يعتبر  
أساسا لألدبيات التي عالجت   24

بيرزدي آثار التكامل التجاري، و قد سبقه في ذلك تلميذه 
كما طرحه الكاتب الفرنسي   25

بييه
، وقد تطرق اإلقتصادي فاينر إلى تحليل اآلثار المترتبة على إقامة إتحاد جمركي  26

على تخصيص الموارد في الدول األعضاء في اإلتحاد، ويميز في هذا اإلطار بين نوعين 

 :من آثار اإلتحاد الجمركي على الرفاهية

 األول خلق التجارة (Trade Création:)  

فقيام اإلتحاد الجمركي يسمح بنقل التجارة من دولة عضو في اإلتحاد ذات تكلفة أعلى 

محليا، إلى دولة عضو أيضا في اإلتحاد لكن بتكلفة أقل، مما يعني خلق تجارة، و يكون 

                                                           
23

 .11أنظر، محمود الحمصي، مرجع سابق، ص   

 
24

  Jacob Viner, The Customs Union Issue, Studies in the Administration of International Law and Organization, 
N° 10 ( New York, Carnegie Endowment for International peace ; London : stevens,1950. 

25
  J.S .Beers « Tariff aspects of a federal union »,Quarterly Journal of Economics,vol 56,1941 pp 49-92 . 

26
  M .Byé « Union Douanière et données nationales » Economie appliquée,vol 3(1950) pp 121-157. 
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أثرها إيجابي ألنها تعني إستخداما أفضل لمجموع موارد أعضاء اإلتحاد، و بالتالي 

 .  ه هي المكاسب المحققة من التجارةاج في ظل حرية التجارة، وهذتوزيع اإلنت اإلقتراب من

  الثاني تحويل التجارة(Trade Diversion :) 

فيما يخص هذا األثر، فيحدث عندما يتم، نتيجة إعتماد إتحاد جمركي، تحول اإلستيراد 

ذات الكلفة األعلى في  من المنتجين ذوي الكلفة األدنى في بقية العالم نحو السلع و الخدمات

 .الدولة العضو في اإلتحاد

و بمقارنة أثري الخلق و التحويل للتجارة، نالحظ أنه إذا زاد أثر خلق التجارة على أثر 

تحويل التجارة فإن إقامة اإلتحاد الجمركي ستؤدي إلى توزيع أكفأ للموارد اإلقتصادية 

  .إلقتصاديةوتحقيق اإلقتصاد الوطني زيادة صافية في رفاهيته ا

 .اآلثار الدينامكية للتكامل التجاري: المطلب الثالث

األدبيات في بيان اآلثار الديناميكية للتكامل التجاري التي تؤثر في معدل النمو تنطلق 

، التي أشارت إلى أنها 1111في أعضاء التجمع التكاملي من دراسة بال بالسا في سنة 

الحجم الخارجية و جذب استثمارات إضافية، وقد  تشمل ازدياد المنافسة و تنامي وفورات

يصحب ذلك انتقال عناصر إنتاجية أخرى كالعمل بين أعضاء التكامل من مناطق الوفرة 

 .إلى مناطق الندرة ما يرفع كفاءة استخدامها

داخل كل  يؤدي تحرير التجارة البينية إلى تخفيف حدة اإلحتكار: المنافسة - أ

ب المنتجين األكفاء القدرة على التصدير إلى أسواق دولة عضو من ناحية، و اكتسا

األعضاء اآلخرين نتيجة اتساع السوق، و يدفع هذا المنشآت األكبر إلى إنفاق المزيد على 

البحث و التطوير و التوصل إلى التكنولوجيات ترفع الجودة و تخفض الكلفة من جهة 

سلمون للحماية الجمركية إلى رفع كما يدفع المنتجين األقل كفاءة الذين كانوا يست. أخرى

كفاءة إنتاجهم، و العمل على تطوير أساليب إنتاجها، و إال خرجوا نهائيا من اإلنتاج، ويعني 

هذا أن يصبح إقتصاد كل من الدول األعضاء أكثر ديناميكية، وقد يهيئ هذا إمكانية 
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لى رفع الكفاءة التصدير إلى أسواق خارج التجمع ذاته، وهكذا تؤدي زيادة المنافسة إ

 . اإلقتصادية و تيسير المبادالت التجارية

إن من بين اآلثار اإلستاتيكية نذكر استفادة المنشآت  :وفورات الحجم - ب

والصناعات العاملة بأقل من كامل طاقتها من تحرير التجارة و المساهمة في االستفادة من 

تقسيم العمل و زيادة  وفورات الحجم و تحقيق خلق التجارة، وهو ما يساهم في إعادة

التصدير و التخصص بين الدول األعضاء، و تدرج األدبيات تلك الحالة ضمن اآلثار 

الديناميكية  للتكامل، غير أننا نفضل قصر هذه األخيرة على ما يحدثه اتساع السوق من 

ها، تحسين جدوى األنشطة التي تتميز منشآتها بكبر الحجم و تناقص تكاليفها مع زيادة مبيعات

وكان يتعذر إنشاؤها قبل التكامل بسبب محدودية األسواق المحلية للدول األعضاء مع 

صعوبة التصدير إلى العالم الخارجي لتواضع القدرة التنافسية العالمية، و يهيئ هذا فرصا 

أفضل للدول النامية للدخول في الصناعات المتطورة التي يغلب عليها العمل وفق نموذج 

م على منافسة احتكارية مع اإلستفادة من وفرات الحجم، وهو ما تحقق في كروجمان القائ

 .المجموعة األوربية

تؤدي التغيرات الهيكلية في اقتصاديات الدول األعضاء : جذب اإلستثمار - ت

نتيجة التكامل التجاري واتساع السوق اإلقليمية و تحقيق وفورات الحجم الخارجية إلى 

ي أو البيني أو من خارج اإلقليم، و بخاصة في مجاالت اجتذاب اإلستثمار سواء الوطن

المنتجات المتطورة الكبيرة الحجم التي تتميز بوفورات داخلية، و تساهم في ذلك الزيادة في 

 .  المدخرات المحلية و الطلب المحلي مع ارتفاع الدخل المحلي نتيجة التكامل

 .ة التكاملاالعتبارات الواجب مراعاتها في إقام :المبحث الثالث

إقامة تكامل تجاري يقتضي على أي دولة أو دول راغبة في إقامته أن تبني إن  

اختياراتها على أسس و عوامل محددة لآلثار التي تترتب عن إقامة هذا التكامل، أو مالءمة 

تلك العوامل و توظيفها على نحو يعظم مكاسبها من وراء التكامل، و يمكنها من التعامل 

سلبياته، لذلك ارتأيت أن أقدم في هذا المبحث على شاكلة أربع مطالب من أجل الفعال مع 

 .دراسة بعض االعتبارات الواجب مراعاتها في إقامة التكامل
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 .التماثل و التباين بين الهياكل اإلقتصادية ألعضاء التكامل: المطلب األول

النامية فإن ما يمكن أن  يسود اإلعتقاد بأنه إذا كان هناك تباين بين اقتصاديات الدول 

ينشأ بينها من تبادل يكون قد سبق تحقيقه، و بالتالي فإن تأثير الترتيب التكاملي يكون 

محدودا، فعادة تكون السلع غير المنتجة محليا منخفضة الحماية، وال تغير اإلعفاءات 

ت اإلنتاجية بالمقابل فإن التماثل مع تفاوت في الكفاءا. الجمركية من هيكل التبادل كثيرا

يجعل التكامل يسمح بقدر من خلق التجارة، ترتفع جدواه إذا تفاوتت اختالفات الكفاءة بين 

 .تلك الدول

و بوجه عام فإن التماثل ال يعني مجرد التخصص في مواد أولية، بل يتوقف على  

التبادل فإن األهم للدول المصدرة لها هو دعم ( كالنفط مثال)فإذا تماثلت. أصناف تلك المواد

النفط، الفوسفات،المنتجات ) مع الخارج و ليس البيني، أما إذا اختلفت فإنها تكون متوازية 

وال تعتبر السوق اإلقليمية بديال مقبوال للسوق العالمية، ألن القضية هنا ليس ( الزراعية

محل التوسع في اإلنتاج و التصدير بل في تحسين األسعار، وال يجب أن يحل التبادل البيني 

العالمي كوسيلة لتحسين شروط التبادل، ومن الممكن للدخول في عمليات إنتاجية جديدة 

توافر طلب بيني على تلك المواد ضمن اآلثار الديناميكية للتكامل، ولكنه يظل محدودا نسبيا 

. عادة
27
 

ومن الواضح أن حدوث تخصص في إنتاج و تصدير مواد أولية، إال وكانت  

أكسبت الدول المعنية مزايا نسبية جعلت أسعارها النسبية أقل، مما  الظروف التاريخية 

يجعل األسعار النسبية للمنتجات المصنعة محليا مرتفعة عنها في األسواق العالمية، ولذلك 

تلجأ هذه الدول إلى الحماية إلنتاج بديل للواردات بدءا ببعض السلع اإلستهالكية التي يتوافر 

ند مستويات الدخل المتواضعة، ما يؤدي إلى تشابه اإلنتاج مع طلب محلي مرتفع عليها ع

احتماالت تفاوت في الكفاءة اإلنتاجية، وتكون الحماية الجمركية أعلى في الدول األقل 

كفاءة، و بالتالي سعر المنتج أعلى، ما يزيد احتمال حلول إنتاج من الشركاء األكفأ محل 

                                                           
27

 .11أنظر، محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   
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ا يرفع الخسارة في الرسوم الجمركية، أي أن إنتاج محلي، إضافة إلى واردات خارجية م

 .العبرة ليست بمجرد التماثل بل بكونه مصحوبا بتفاوت في الكفاءة اإلنتاجية

من ناحية أخرى، فإن الدول النامية تكون متقاربة من حيث محدودية إنتاج السلع  

أن هذه  اإلنتاجية و الرأسمالية المتطورة و انخفاض كفاءتها فيما تنتجه، ونظرا إلى

المجاالت تمثل لها مدخال إلى تطوير قدراتها الصناعية فإنها تكون رافضة ألن يحل شريك 

تكامل محل منتج خارجي أكثر كفاءة، من جهة أخرى فإن اإلستثمار الخارجي المباشر 

يكون مصحوبا عادة بطلب على سلع إنتاجية ورأسمالية من الدول الصناعية المتقدمة، فإن 

اميكية للتكامل تزيد من اعتماد دول التجمع التكاملي على الخارج و ليس على اآلثار الدين

 .النفس

 .التقارب في مستويات نمو و معدالت أداء أعضاء التكامل :المطلب الثاني

ظلت عمليات التكامل تتم بين دول متقاربة في مستويات نموها، حيث أدى انفراد  

التكاملية في شكل سوق مشتركة ومنطقة تجارة حرة الدول األوربية المتقدمة بترتيباتها 

و لجوء أستراليا و نيوزيالندا إلى إنشاء تجمعها الثنائي، بينما اقتصرت الواليات ( إفتا)

، إلى توجه الدول النامية (OECD)المتحدة و اليابان على عضوية منظمة التعاون و التنمية 

 لدول المتقدمة في الطابع اإلقليمي،إلى تشكيل تجمعاتها التكاملية، منتهجة تجارب ا

بخاصة لما يسهم به التقارب الجغرافي من تخفيف عبء تكاليف النقل و اإلتصاالت التي  و

قدمة ظلت مرتفعة نظرا إلى بنيتها األساسية موجهة أساسا لخدمة اإللتحاق بالدول المت

 . تسهيل تبادل الخامات مقابل المصنوعات معهاو

ونية التي حاقت بالدول النامية في ثمانينات القرن الماضي، وما غير أن أزمات المدي 

تالها من تغيرات في البيئة الدولية، ومن اشتداد ساعد المؤسسات الدولية بسبب تلك 

األحداث، و بانضمام مؤسسة التجارة العالمية إليها، أدت إلى ظهور اإلقليمية الجديدة خالل 

تلحق دوال نامية بأخرى متقدمة تعمل كقاطرة تنقلها التسعينات، في شكل مناطق تجارة حرة 

و تقترن هذه المناطق بتسهيل انتقال اإلستثمار الخارجي . إلى اإلندماج في اإلقتصاد العالمي
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المباشر بقيادة الشركات الكبرى للدول الصناعية، و بمعنويات تساعد على إعادة هيكلة 

فاءة للنشاط اإلقتصادي للدول الصناعية، اإلقتصادات النامية لتصبح فناءا خلفيا أكثر ك

بدعوى مساعدة الدول النامية على مواصلة اإلصالح اإلقتصادي الذي راجت الدعوة إليه 

.مؤخرا
و يدل هذا على أن مجرد تحرير التجارة ال يكفي النسياب الكفاءة من الدول   28

من جهة أخرى فقد . األكثر كفاءة، بل البد من مساندته بتطوير مناسب للهيكل اإلقتصادي

أخذت بعض التجمعات النامية بقاعدة تقارب األداء اإلقتصادي التي جعلتها الجماعة 

األوربية أساسا إلقامة اتحادها اإلقتصادي و النقدي، األمر الذي يشير إلى أن تعثر جهودها 

.الرامية إلى تحرير التجارة يعود إلى التباين في األداء اإلقتصادي
29
 

 .تعدد العضوية في التجمعات التكاملية :الثالثالمطلب 

إلى الدخول في أكثر من تجمع تكاملي، بعضها ثنائي و البعض تعمد بعض الدول  

 Additive")اإلقليمية الجمعية" اآلخر متعدد األطراف، و يطلق على هذا األسلوب 

Regionalism)امة مناطق ، وهو ما قد يثير التباسا إذا تجاوزت بعض هذه التجمعات إق

تجارة حرة، نظرا إلى احتماالت تضارب السياسات التجارية، و بخاصة الرسوم الخارجية 

 .في اإلتحادات الجمركية

و إذا كانت الدول تأمل من التعددية في جذب المزيد من اإلستثمارات، فإن التضارب  

حاد اإلفريقي إلفريقية، في اإلتقد يثير شكوك المستثمرين، فدخول بعض الدول العربية، ا

تجمعاته كالكوميسا بجانب العضوية في التكامل العربي و في شراكات خارجية، أوربية أو و

أمريكية أو تجمعات أخرى كالمركوسور، يثير تضاربا في هيكل التعريفة الجمركية إذا 

 .أقرت التعريفة اإلفريقية في وقت يتجه فيه التجمع العربي إلى إقامة إتحاد جمركي عربي

وقد تسعى بعض الدول أعضاء تجمع تكاملي إلى بناء تجمعها الجزء إقليمي،  

كالتجمعين الخليجي و المغاربي، من دون ارتباط بتصور عربي عام، لرفض معظم 

                                                           
28

  World bank, Trade Blocks. A world bank Policy research report (new york :Oxford University Press,2000.) 
29

 (.5002ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، م) محمد محمود اإلمام، تجارب التكامل العالمية و مغزاها للتكامل العربي   
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أعضائها اإلنضمام لمجلس الوحدة العربية، وإن كانوا قد انضموا إلى منطقة التجارة العربية 

 .الحرة الكبرى

 .تحرير التبادل التجاري و درجة اإلنفتاح على العالمحدود  :المطلب الرابع

أن إزالتها يكفي لتحقيق ال يعني تركيز النظرية على الموقف من الرسوم الجمركية  

التكامل، نظرا إلى أن ما تفرضه الدول من عوائق إدارية و كمية، كفرض حصص أو 

عن كونه يحتوي على سقوف معينة للصادرات أو الواردات، قد يكون أشد تأثيرا، فضال 

قدر كبير من التعسف الذي ال يمكن تقدير آثاره، و خاصة إذا استخدم إلعاقة عوامل 

إقتصادية تمثل اعتبارات كفاءة اقتصادية و يعبر عنها عادة بقوى السوق، و لذلك تضمنت 

اتفاقيات مراكش لنتائج جولة األورغواي للغات ضرورة ترجمة هذه القيود إلى ما يعادلها 

ن الرسوم الجمركية حتى تتضح آثارها و تدخل في عملية التحرير من الرسوم، و تشمل م

تلك العوائق ما تتعرض له حركة التجارة البينية العربية من عقبات في النقط الحدودية 

.العربية للتنمية اإلدارية مؤخرا وخاصة السلع سريعة التلف، وهو ما اهتمت به المنظمة 
30
 

فإن من المفيد تجاوز تحرير التبادل إلى اإلتفاق على تعريفة  ومن ناحية أخرى، 

خارجية مشتركة، وهو ما يساعد على التخلص من اإلجراءات الحدودية التي تقترن بعملية 

التأكد من استيفاء شروط المنشأ، و إن كان يحد من قدرة األعضاء على استخدام السياسة 

 .التجارية ألهداف وطنية

في الخدمات من العديد من العقبات التي تحد من سيادة المنافسة،وتعاني التجارة  
31  

و يدعو البنك الدولي . األمر الذي يرفع من تكاليف المعامالت و ينعكس سلبا على التنمية

إلى تحرير التجارة في الخدمات،
و بخاصة بعد أن أفردت له اتفاقيات مراكش اتفاقية   32

                                                           
30

 .17ص ( 5002بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ) محمد محمود اإلمام، تجارب التكامل العالمية و مغزاها للتكامل العربي   

 
31

  Mourice Schiff and L .Allan Winters , Regional Integration and Devlopment ( Washington,DC : world bank : 
Oxford University Press,2003)p159 . 
32

  World Bank,Trade Blocks. A World Bank Policy Research Report, P131. 
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عملية تحرير التجارة السلعية غير واعدة في ، و يجد بعض الكتاب أن (جاتس)خاصة 

.الوطن العربي، و لذلك يدعون إلى إتباع استراتيجية تكاملية تقوم على تحرير الخدمات
33
 

بدرجة اإلنفتاح على العالم الخارجي، فتشير النظرية التقليدية إلى أنه  فيما يتعلقأما  

الت تحويل التجارة، و بالتالي اعتبر كلما قلت درجة الحماية إزاء العالم الخارجي قلت احتما

وكما سبق و أن ذكرنا فإنه كلما انخفضت درجة الكفاءة مالت الرسوم إلى . التكامل مقبوال

اإلرتفاع، ومن ثم فإن اإلنفتاح على الخارج هو بداية دليل على تحسن الكفاءة و ليس أداة 

ن الكفاءة بدال من التستر مباشرة لتحسينها، و عليه وجب العمل على اتخاذ الالزم لتحسي

وقد اعتمدت الدول النامية لمواجهة ما تعانيه من تخصص في المواد . وراء الحماية العالية

األولية واإلعتماد على الدول المتقدمة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية، على التمييز 

 :بين ثالث استراتيجيات وهي

ل محدود، من اإلندماج في اإلقتصاد ولو ألج التوجه نحو الداخل باإلنسحاب، - أ

العالمي، وإتباع منهج اإلحالل محل الواردات لتوفير النقد األجنبي الالزم للتنمية وإنتاج سلع 

صناعية كمحاولة لتعديل هياكلها اإلنتاجية، و تعتمد في ذلك على رفع الرسوم الجمركية 

 .وتطبيق قيود كمية

ركة في التجارة الدولية عن طريق تخصيص بالمشااستراتيجية التوجه إلى الخارج   - ب

الموارد من دون تشويه األسعار أو إتخاذ إجراءات تعسفية لتوجيه اإلنتاج إلى السوق 

المحلية بدال من األسواق الخارجية، وهذا عمال بما تقتضي المزايا النسبية مع تصويب 

 .األسعار

وى العاملة واستخدام ورفع كفاءة القتشجيع الصادرات عن طريق إعانات التصدير   - ت

تكنولوجيات أكثر تقدما، و إعفاءات ضريبية مؤقتة لتوليد مزيد من الصادرات، وخاصة في 

 .الصناعات كثيفة العمل

 

 

                                                           
33

  Ahmed Galal and Bernard Hoekman ;eds ;Arab Economic Integration : between Hope and Reality ( Cairo : 
Egyptian Center for Economic Studies, Washington,DC, Brookings Institution Press,2003)p127.   
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 :خاتمة الفصل التمهيدي

من خالل ما تم التطرق له، يتبين أن األدبيات اهتمت بتقييم التحرير اإلقليمي للتجارة 

العالمي بدعوى أنه البديل األفضل من منظور التحرير المتعدد األطراف على المستوى 

 .بالنسبة إلى حسن تخصيص الموارد و توفير متطلبات الرفاهية

لدولية أنها لم تتوقف عند القاعدة وقد وجدنا عند مراجعة تطور نظريات التجارة ا

أولين التي -أو نظرية هيكشرالتي أرساها ريكاردو و التي تقوم على تفاوت المزايا النسبية، 

تهتم بتفاوت الهبات من عناصر اإلنتاج، بل استجابت للواقع العملي الذي أوضح أن العبرة 

لى تميز منتجاتها، لتكتسب هي بالمزايا التنافسية التي سعت إلى اكتسابها أنشطة تعمل ع

القدرة على تقسيم األسواق في ظل منافسة احتكارية وتناقص في التكاليف، و اإلهتمام 

 .بالبحث و التطوير

ولهذا األمر مغزاه بالنسبة إلى دعاوى التكامل العربي المستندة إلى تباين هبات 

 و تنتقد" تكامل الموارد" عناصر اإلنتاج بين الدول العربية و التي تروج لما يمكن تسميته 

قيام دول عربية باستيراد بعض المنتجات من الخارج مقابل وجود قدرات تصديرية  

 .فيها لدى دول أخرى

على التجربة التكاملية األوربية التي شهدت تبادال مان  جوقد بنيت نظرية كرو

 .لمنتجات الصناعات نفسها بسبب تمايزها

فضيل التحرير المنفرد إزاء اإلقتصاد العالمي، إال وقد اتجه بعض اإلقتصاديين إلى ت

أن ذلك يقوم على تحليل ال يستوعب جميع اآلثار المباشرة و غير المباشرة على الدولة التي 

تقوم بالتحرير و ليس على قيام األطراف األخرى بالتحرير أمامها، وقد انتقل هذا األسلوب 

تحاد الجمركي، و جرى تطويره على نحو إلى المنهج الذي أرساه فاينر في دراسته لإل

 .محدود في األدبيات التي تلته
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 .تحليل إمكانيات التكامل اإلقتصادي العربي :الفصل األول
 

 : تمهيد

القضايا التي تواجه العمل  إّن قضّية الّتكامل والّتعاون االقتصادي العربي من أهمّ           

الّتحّديات الّدولّية من تغّيرات في  العرب له لمواجهةالعربي المشترك، والذي يجب أن ينتبه 

الّسياسّية واالقتصادّية على العالم، العولمة، الّشراكة  الّنظام العالمي، الهيمنة األمريكّية

 .األوروبّية المتوّسطّية، والمشاريع الهادفة إلى طمس الهوّية العربّية

طّرق إلى الّتكامل االقتصادي العربي، واقعه، التّ  كنتيجة وجدنا بأّنه من الّضروري           

 . ومعوقاته، وأيضاً الجهود المبذولة لتحقيقه الّتحّديات التي تواجهه، أسسه
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 .مقومات التكامل اإلقتصادي العربي: األول المبحث

االقتصادي  لقيام التكامل األساسيةتتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات            

االنطالق من اعتبار  نإوفي الظروف الراهنة ف. بنية مالئمة لعملية التنمية الشاملة  وإيجاد

عند التركيز على قضية  عاما لتحرك المقومات وفعلها هو ضروري إطاراالوطن العربي ككل 

إقليمية، في مجموعات  أو منفردة األقطارذلك ألنه يسمح بتكامل موارد ومعطيات ، والتكامل

 اإلطارتكيف  إذااالقتصاد العربي وذلك  التكامل تسهم في ترميم الخلل القائم في هيكليةوعملية 

أي داخل الوطن  ،النتاج بين الدول العربية  بالشكل المالئم ليفّعل حركة واإلداريالسياسي 

الوطن العربي كوحدة سياسية ترتكز على وحدة  ن التعامل معأو ،العربي كوحدة اقتصادية

وهذه  .والمصالح المشتركة ووحدة الجغرافية اريخ والعطاء الحضاري واآلمالاللغة والت

السياسية واالقتصادية  بعادهاأالتكامل في  الخصائص والميزات تشكل مرتكزا لعملية

 :  المقومات التالية وفي هذا المجال يمكن تحديد، واالجتماعية

 .تعدد و تنوع الموارد الطبيعية :المطلب األول

اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على  موارد حيث يملك الوطن العربي           

جدا تبلغ حوالي  ةالعربي يمتد على مساحة كبير فالوطن. الصناعي أمالصعيد الزراعي 

مليون كم 2,41
1

(مليار هكتار ,.2) 
1

الكبيرة تتنوع المناخات  وفي إطار هذه المساحة 

مليارم 370 التربة وتعدد مصادر المياه التي تبلغ حواليع اوالتضاريس وأنو
3 

يستغل منها  

م.271 حاليا
3

الزراعية والثروات المعدنية  صيلاونتيجة ذلك تتعدد وتتنوع المح .فقط 

                                                           
1
 .1122التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر  
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والوطن . المتجددة مثل الرياح والحرارة  ومصادر الطاقة من النفط إلى الغاز ومصادر الطاقة

ن يحقق تكامال اقتصاديا يشكل عامال أيمكن  ارد وتنوعهاالعربي من حيث وفرة هذه المو

أو ، واستثمار الموارد المتاحة وغير المستثمرة وفير األموال الالزمة الكتشاف<مساعدا لت

.للموارد المستثمرة تحقيق استثمار نوعي وكمي مناسب
2

 

 .حجم السوق العربية: لمطلب الثانيا

ومساعدة لعملية التكامل ترتكز على االمتداد  مناسبة تتوافر في الوطن العربي سوق           

موقعه الجيواستراتيجي والجيوسياسي والتعداد الكبير  الجغرافي الكبير للوطن العربي وأهمية

حسب التقرير العربي الموحد لسنة  مليون نسمة 311 حوالي إلىللسكان الذي وصل 

دولة  المنتجات المتوفرة في كلن السوق العربية توفر عامال مساعدا لتصريف إو .1122

سواء بين  ومن خالل عملية التبادل الداخلي والخارجي ،على قاعدة تعدد الموارد المتاحة

والعالمي وقد  األقطار العربية أو المبادالت مع مناطق ودول أخرى على الصعيدين اإلقليمي

عربية ودول العالم ال شهدت الصادرات والواردات البينية بين الدول العربية وبين الدول

 2792ذروته عام  وبلغ 2791-2773 ارتفاعا كبيرا خالل العقد النفطي أي بين عامي

حركة الصادرات  ويعكس حجم التجارة الخارجية إلى بعيد .مليار دوالر 37747بحوالي

الصادرات النفطية  بلغت 2791وفي عام ، النفطية وما يؤدي إليه بالنسبة لحركة الواردات

 عام% 23وأوربا بلغت  مليار دوالر ونسبة الصادرات إلى اليابان 12742 حواليذروتها ب

نصيب التجارة  أنبالذكر  وجدير. للواردات بين الدول نفسها  2791 عام% 22و 2791

                                                           
2
 .1122ديسمبر  78مقومات و معوقات التكامل اإلقتصادي العربي و مقترحات إحيائه، مركز الخليج لألبحاث، العدد : أحمد محمد فراج قاسم.د  
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من % 942حيث تبلغ  ،مع الخارج البينية العربية متواضع جدا بالمقارنة مع التجارة العربية

 .1121ملة الواردات لعام من ج  % 43,جملة الصادرات و
3

 

على  ن يقومأإن سعة السوق العربية تشكل مجاال رحبا للتكامل العربي الذي يمكن            

كبير من  أرضية التعاون بهدف تلبية حاجات السوق العربية ويؤكد هذه الحقيقة توافر عدد

بعيد ثم إنماء  مدى إلىالموارد واإلمكانات الضرورية لتوسيع الطاقة اإلنتاجية وتحسينها 

درجة اندماج االقتصاد  نأوال بد من اإلشارة إلى . استراتيجية ترتكز على التعاون والتكامل 

وإنما كذلك  ،التبادل التجاري معه العربي في اقتصاد الدول المتقدمة ال تقاس فقط بمقياس كثافة

المالية واالعتماد المفرط الواسع مع مؤسساته  بمعيار كثافة االعتماد التفاني عليه والتعامل

واالستخدام الكثيف لتسهيالت  ، الموارد المالية العربية عليها بالرغم من الوفرة النسبية في

ن قدراً كبيراً من الواردات هي أويالحظ  ،االتصال واإلعالم  االقتصاد الغربي في مجاالت

مزيد من الموارد المدخرة التي يمكن االستغناء عنها في سبيل توفير ال من النوع االستهالكي

 قدرا كبيرا من الواردات االستهالكية الضرورية يمكن إنتاجه في أنوكذلك .المنتج  لالستثمار

فتشكل قضية  المنطقة لو تم تبني سياسة التعاون والتكامل أما واردات األسلحة والنظم الدفاعية

 : تستحق الوقوف عندها وذلك لألسباب التالية

 .لضمان األمن القومي مما يسهم في خفض الحاجة إلى هذه الواردات شتركةانتهاج سياسة م. 

  .إنتاجية مشتركة تسهم في تحقيق قدر ملموس من توسيع دائرة اإلنتاج المحلي إن سياسة ·

                                                           
3
 . 1122التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة   
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خاصة  ،إعادة النظر في تقييم الحاجة الدفاعية ستؤدي إلى خفض الموازنات الدفاعية إن  ·

 األسلحة الضخمة المتوافرة حاليا غير موجهة لمعارك تحريرقسما كبيرا من ترسانات  وان

خالل  كما أثبتت التجارب الكثيرة، األرض العربية وحماية أمنها القومي من التهديد الخارجي

.السنوات الماضية 
4

 

 .توفر الكوادر :المطلب الثالث    

على الصعيد التكنولوجي ومتنوعة سواء كان ذلك  يمتلك الوطن العربي كوادر مختلفة          

في تحقيق ذلك اتساع التعليم األكاديمي وتعدد مراكز  ومن العوامل التي أسهمت ،اإلداري وأ

 .البحث العلمية

مركز بحث علمي وتتنوع  337العربي اآلن مئات من الجامعات وحوالي  ففي الوطن         

 وفي .عدادية والثانوية والجامعيةاإل ،االختصاصات في المراحل التعليمية المختلفة اآلن حقول

المساعدة  العديد من الدول العربية كوادر اقتصادية مدربة باإلضافة إلى توافر البنى والوسائل

المتطورة  لعملية التكامل تنظم االتصاالت المختلفة من شبكات الهاتف ووسائل االتصال

  .البرية والبحرية والجوية ، ووسائط النقل المختلفة 

مؤسسات بحثية متعددة مهتمة بالتكامل على الصعيدين الرسمي  وفي الوطن العربي        

 .الرسمي وغير

 

 
                                                           

4
 .1122ديسمبر  78مرجع سابق، العدد : أحمد محمد فراج قاسم.أنظر د  
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 .معوقات التكامل اإلقتصادي العربي :المبحث الثاني

العربي اليوم في مرحلة صعبة وحرجة بالرغم من وضوح  يمر التكامل االقتصادي          

فمن خالل التعاون والتكامل . لجميع الدول العربية يحققها  نأفوائده ومزاياه التي يمكن 

قاعدتي العرض والطلب وتعميق قاعدة التعلم والتخصص وتوسيعها  االقتصادي يمكن توسيع

اإلمكانات والقدرات المتاحة والموجودة وتسهيل عملية اكتشاف  واالستفادة القصوى من

 يا الكلفة النسبية ، واإلسهام الكبير فيالقصوى من مزا واالستفادةواستغاللها،  القدرات الدفينة

 ترشيد الموارد وتحسين الموقع في إطار تقسيم العمل الدولي ، وزيادة قوة الوطن العربي

إمكانية القيام  كما وأن قيام التكامل يتيح للوطن العربي.وفاعليته في إطار التكتالت القائمة 

منفرداً ، ويمكن أن  بلد أن يقوم بها بمشروعات كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أي

وفراً في الكلفة اإلنتاجية  يعيد الهيكلة اإلنتاجية والتخصص األمثل في الوطن العربي ، ويحقق

الخارجية والمالية ، وتضييق  وزيادة مهمة في القيمة المضافة ، واإلستفادة من الوفورات

ونتيجة ذلك فإنه من الغرابة بمكان في . عليهاظاهرة المديونية ، وتقليص حجم الفوائد المترتبة 

العربي في مرحلة تسودها التكتالت االقتصادية  ضوء المنافع البارزة أال تتعمق مسيرة التكامل

وخاصة الحياة االقتصادية ، وازدياد التعاون بين  الكبيرة وظاهرة تدويل الحياة برمتها

وتوجد في الوطن .تصادية والسياسية خالفاتها االق المجموعات االقتصادية الكبرى رغم

عثرة في وجه التعاون والتكامل االقتصادي ، وتتراوح  العربي العديد من العوائق التي تقف

وداخلية ، وأيديولوجية واقتصادية واجتماعية هيكلية وتنظيمية  األسباب بين سياسية خارجية

إلى وجود بعض الطموحات ومؤسسية وحتى نفسية وتجدر اإلشارة أيضاً  وإدارية وإعالمية

في بعض مظاهرها عن الواقع ، وال يمكن هنا أن نستعرض بشكل تفصيلي  الكبيرة التي تبتعد
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، لذا سنقتصر على بعض العوامل واألسباب التي تمثل عوائق جوهرية  لجميع هذه المعوقات

 :في طريق التكامل

 .التناقضات الهيكلية والتنموية :المطلب األول     

لالقتصاد العربي المتفاوت في توزيع  تكمن أزمة التكامل أساساً في البنية الجوهرية         

والتنموية التي ورثها عن عهود الهيمنة  القوى والعناصر اإلنتاجية والتناقضات الهيكلية

وكان ذلك نتيجة تقسيم عمل دولي غير متكافئ  األجنبية ، متمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئة

على الوطن العربي في ظل السيطرة  القات اقتصادية دولية غير متكافئة فرضتوع

وكانت حصيلة هذه العوامل تفاوتاً  . االستعمارية مع سريان قانون النمو والتطور المتفاوت

في الوطن العربي وفي توزيع الموارد  كبيراً في تركيب الهياكل االقتصادية واالجتماعية

أدى هذا التفاوت إلى ارتباط  وقد. ومستواها  وتفاوتاً في درجات نموهاوالثروات بين أقطاره ، 

عربي مساراً معزوالً في العالقات  بلد، واتخاذ كل  االقتصاد العربي عفوياً بالسوق العالمية

تكون قاعدة التكامل االقتصادي على أرضية التخطيط  يكرس التجزئة بدالً من أن الدولية

 . عوامل التنمية المشتركة مي وترسيخاالقتصادي والسياسي القو
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 .تعدد األنماط التنموية :لمطلب الثانيا

منذ مرحلة االستقالل السياسي نمطاً تنموياً قطرياً غاب  مارست معظم الدول العربية        

الداخلية ، مما أسهم في تعميق التبعية  الوطنيةاإلنشغال بالقضايا  عنه البعد القومي نتيجة

ولكن بالرغم من وجود تطلعات للتكامل االقتصادي والسياسي وإقرارها  . واستمرار التجزئة

 . ومؤسسات رسمية إال أن صلة التجزئة العربية تبدو أكثر بكثير من سواها رسمياً عبر أطر

تي تشكل عامل تقييد للقدرات التبعية والتخلف ، واستمرار التجزئة ال إن مظاهر       

القائمة تؤكد حقيقة هامة وهي أن القضية األساسية التي تواجه األمة العربية هي  واإلمكانات

 التنمية ، وبالتالي فإن الطريق الطبيعي للعالج هو اختيار قضية التخطيط اإلنمائي قضية

الشاملة  عها وتحقيق التنميةوالتكامل اإلنتاجي ، بما يسهم في تعزيز القاعدة اإلنتاجية وتنوي

والتكامل جعل الدول  والمتوازنة ، إال أن ظروف التجزئة وغياب مظاهر التعاون والتنسيق

ال الوطني على الصعيد  العربية تخوض تجربة عكسية ، فقد اختارت مدخل الحرية االقتصادية

أن التجارة المعروف  وباإلضافة إلى ذلك فمن. التخطيط الشامل على المستوى القومي 

تخلق معوقات التصنيع ،  الخارجية هي انعكاس للتركيب القطاعي الهيكلي لإلنتاج ، وأنها قد

وكان يجب البدء . للموارد  ولكنها ال تحقق بالضرورة التنمية الشاملة واالستخدام األمثل

 تخطيط علمي شامل على المستوى بتفاعل وتكامل العوامل اإلنتاجية والتبادلية في إطار

الصناعية المتقدمة وزرعها في بيئة  القومي بدالً من النقل العشوائي لتجارب المجتمعات

في العديد من الدول العربية في فترة  ليحقق تنمية سريعة الوطنيإن الطموح . غريبة عنها 

ميادين االستثمار والتجارة والصناعة ، كما أدى إلى  الطفرة النفطية أدى إلى تعميق التبعية في
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الجنسيات في تنفيذ مشروعات التنمية بل وإدارتها وصيانتها  ساع دور الشركات المتعددةات

الجديد أدى إلى زيادة االرتباط بالدول المتقدمة ، كما أسهم اعتماد هذه  وهذا النمط التصنيعي.

السوق العالمية الستيعاب فائض منتجاتها إلى توثيق االرتباط بهذه السوق  الصناعات على

 وعلى الرغم من تنامي العالقات االقتصادية.طريق القنوات التجارية الدولية  العالمية عن

أفقية  العربية في حجمها المطلق إال أن هذه العالقات ضئيلة نسبياً ، فهي ما زالت-العربية

العالم الخارجي  وهامشية بتطبيقها من حيث الحجم والمكونات بالنسبة إلى العالقات العربية مع

لعام  العربية الصادرات من نسبة%( 9,2)فلقد كان نصيب الصادرات إلى األقطار العربية  .

استيرادها للعام  من مجموع كل%( 3,,)من حين لم تتجاوز نسبة الواردات العربية  1121

لالستبدال وسهلة  ويزيد من خطورة هذا الوضع أن السلع العربية المتبادلة قابلة. نفسه 

فيه أرقام التبادل التجاري  وفي الوقت الذي تعكس. ها ليست سلعاً استراتيجية المنافسة كما أن

العربية نفسها تتعرض لعملية التفكك  تزايد االرتباط المحكم بالسوق العالمية ، فإن السوق

فينعكس في الظاهرة االستثنائية التي  أما التكامل على مستوى رؤوس األموال. الداخلي 

وهي سمة ضعف تنفرد بها . لرأس المال  والمتمثلة بالنقل المعاكس يشهدها الوطن العربي

الصناعية الكبيرة في جذب األموال العربية  االقتصاديات العربية حالياً ، أفلحت الدول

، وعبر شبكة مؤسساتها المالية والمصرفية ،  المتراكمة ضمن حركة النظام النقدي الدولي

ونتج عن ازدياد حجم التراكم المالي . وزيادة قدرتها  هاوشكل ذلك عامالً داعماً القتصاديات

لبعض الدول العربية في الحفاظ على استقرار تلك األسواق  العربي في الخارج مصلحة حقيقة

الكثير من مدخراته للتآكل في جسمها في ظل التضخم  وعمالتها الرئيسية رغم تعرض

مفروضة على حركتها واحتماالت تجميدها بحكم القيود ال والفوضى النقدية وتعرضها لالرتهان
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أمريكي  مليار دوالر( 27147)حجم الديون العربية التي تبلغ  وتبدو المفارقة الكبيرة بين.

 وحجم األموال العربية في الخارج 1122حسب التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة 

.لتصل إلى حوالي ألف مليار دوالر 
5

 

 .اإلرادة السياسيةغياب  :المطلب الثالث

واإلرادة السياسية المتينة والداعمة لعملية التكامل دوراً بارزاً في  إن لغياب الوعي         

وكان الحرج السياسي ال اإلقناع الموضوعي وراء تبني العديد من االتفاقات  . تعميق أزمته

االتفاقات والمشاريع وكثيراً ما كان التأخر في التطبيق الجدي لبعض . العربية  والمشروعات

 لحصول متغيرات جديدة أو تقل معها صالحية هذه المشاريع واالتفاقيات، ثم تبدأ جولة مدعاة

تعاني  جديدة لمدخل جديد دون انتظار نضوج التجربة األولى ، وال تلبث التجربة الثانية أن

أدت إلى غلبة  متابعةإن عدم الجدية في التطبيق وال. اإلهمال نفسه الذي القته التجربة األسبق

المصالح الطويلة  النظرة اآلنية على النظرة الطويلة المدى ، وطغيان المصلحة اآلنية على

وضعف التنسيق . المشترك  المدى ، وغياب هيئة مركزية تقوم بعملية التنسيق الشمولي للعمل

دام هذه العوامل والخارجية استخ بين الدول العربية ، وقد استطاعت الفئات والجهات الداخلية

واالقتصادي منها بشكل خاص ، فعزفت  بمهارة لمواجهة قضية التعاون والتكامل بشكل عام

السياسية واالقتصادية وتباينها وإثارة المخاوف  وتفاوت األنظمة ،الوطنيةعلى وتر السيادة 

وانعكس ضعف اإلرادة السياسية . والقومية  الداخلية الوهمية بشأن التناقض بين التبعية

المؤسسات والمنظمات واالتفاقات من مضمونها ومحتواها  التكاملية في مظاهر مختلفة أفرغ

                                                           
5
 .1122ديسمبر  78مرجع سابق، العدد : أنظر أحمد محمد فراج قاسم  
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وأسهم في ذلك عدم تبلور وعي شعبي ضاغط . وجودها شكليا  وجوهرها واالكتفاء باستمرار

 .السياسي إرادة االلتزام به يفرض على أصحاب القرار

 .الجهود المبذولة لتحقيق التكامل اإلقتصادي العربي :الثالثالمبحث 

تحقيق بدءا من  لقد مر التكامل االقتصادي العربي بالعديد من التجارب التي حاولت          

وقد لوحظ بأن  .القومي وانتهاء بالتجارب على المستوى للدولالتجارب على المستوى الثنائي 

بدأ من االتحاد الجمركي بين  قد باءت بالفشل ، الدوليجميع المحاوالت على المستوى الثنائي 

ظل الجمهورية العربية  ومرورا بالوحدة االقتصادية في( 2711-27,3)سورية ولبنان 

والتعاون االقتصادي  السوداني –امل المصري ـــــوتجربة التك( 2722-2719)حدة ـــالمت

األحداث واإلدارات  والسبب الرئيسي في فشل هذه المحاوالت هو. ي المغرب العربي ف

وبما أن التجارب . انهيارها  السياسية التي تعارضت مع المصالح االقتصادية مما أدى إلى

باستعراض المحاوالت على  على المستوى الثنائي قد فشلت لذلك سنكتفي في هذا البحث

 .المستوى القومي

 .1891مجلس التعاون الخليجي لسنة  : األولالمطلب 

وضع اإلطار التنظيمي المشترك من  1891ي في عام الخليج مجلس التعاون إن إنشاء    

 ،سلطنة عمان قطر، لسعوديةا )ألقطار المجلس الست  أجل التحرك نحو التعاون اإلقليمي

اإلقتصادية الموحدة الموقعة من قبل وزراء ، وتعتبر اإلتفاقية (،اإلمارات الكويت، البحرين،

الفقري اإلقتصادي الذي يعتبر العمود محور التعاون  1891المال و اإلقتصاد في جويلية 

.للعمل المستقبلي المؤدي إلى وحدة المنطقة
6

 

                                                           
6
جدوى التكامل اإلقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء إتحاد جمركي و النظرية الحديثة للتكامل، : سيد نميري و السعيد فتح هللا: أنظر  

 .262ص  1111، 12، العدد 7المنارة،المجلد 
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أصبحت هذه التجربة دافعا آخر ليبحث قادة مجلس التعاون الخليجي عن صيغة 

ل و تطلعات شعوبهم وقد عمقت تلك التجربة الوحدوية تستوعب طموحاتهم و تجسد آما

من رغبة قادة دول المجلس في تحقيق تكامل مستقبال على مختلف المسارات السيما الناجحة 

التاريخي و اإلمتداد الجغرافي الطبيعي و السمات اإلجتماعية و الثقافية المشتركة و أن الواقع 

الطبيعة اإلقتصادية و التجارية اإلستثمارية المكملة لبعضها البعض و األبعاد السياسية و 

تجسد عوامل أساسية مشتركة في قيام التعاون ثم التكامل على األمنية المعززة لهذا التوجه 

 .صعدة و المساراتمختلف األ

في هناك عدة عوامل لعبت دورا بارزا ومهما : عوامل قيام مجلس التعاون الخليجي -1

 : التسريع من العمل اإلقتصادي المشترك نذكر من بينها

 تتسم دول الخليج بندرة في الموارد البشرية عامة حيث قدر عدد : العامل البشري

مليون نسمة وهو أصغر تجمع عربي من حيث عدد السكان  00حولي  8009سكانها في سنة 

 :يوضح عدد سكان الدول الست للمجلسو الجدول الموالي 

 8112عدد سكان مجلس التعاون الخليجي في عام : 10دول رقم ج
 ألف نسمة                                                                       

 النسبة من اإلجمالي عدد السكان الدول

 %01 8281 اإلمارات

 %1 0081 البحرين

 %28 81212 السعودية

 %2 8222 عمان

 %1 0112 قطر

 %9 1118 الكويت

 %011 19812 المجموع

 .8119اإلقتصادي العربي الموحد لسنة التقرير : المصدر
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مليون نسمة في  80حيث تحتل السعودية المرتبة األولى من حيث العدد حيث تجاوزت بذلك 

 8حين تعتبر البحرين و قطر أصغر دول المجلس من حيث عدد السكان الذي لم يتجاوز 

 .مليون نسمة

 كلم 8,0,5,8,2تقدر مساحة دول المجلس بـ  :العامل الطبيعي
8

و تعتبر السعودية  

كلم 8,108,280أكبر دول المجلس من حيث المساحة أيضا بجغرافية  تقدر بـ 
8 

فيما تعتبر 

كلم 2,9البحرين أصغر دولة بمساحة تقدر ب 
8 

.  

 قدر الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سنة  :الناتج المحلي

من إجمالي الناتج المحلي  %55يمكن تقديره بـ مليار دوالر وهو ما  1050حوالي  8009

اإلجمالي الخام للوطن العربي و الجدول التالي يوضح قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لدول 

 .8009إلى  8000المجلس للفترة الممتدة من 

 (8112_ 8111) للفترةالتعاون الخليجي الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس : 81جدول رقم 

 دوالرمليون 

 8112 8112 8112 8118 8111 الدول

 ,850,51 ,182,20 90,,129 1,,,1,9 100,190 اإلمارات

 9,,,80 ,19,00 15,958 058,,1 11,8,5 البحرين

 029,900 9,1,,9, 52,155, ,,,,15, 8,,,850 السعودية

 58,805 01,2,8 2,900, 0,805, 80,2,0 عمان

 ,0,,108 1,001, 0,,,52 ,08,02 0,,,1, قطر

 109,125 110,595 101,508 88,,90 58,0,8 الكويت

 0181,122 282,882 218,801 280,891 119,222 المجموع

 .822، ص 8008التقرير اإلقتصادي العربي الموحد : المصدر 
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نالحظ من الجدول أن الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس يعرف تطورا مستمرا يعود هذا 

 1,0عدة منها اإلرتفاع غير المسبوق ألسعار النفط العالمية و التي تجاوزت عتبة إلى أسباب 

اإلنتاج بالنسبة لنفس المادة، أما عن ناتج و أيضا إلى زيادة  8009دوالر للبرميل في سنة 

من اإلجمالي في  % 00دول المجلس فرادى فتحتل السعودية المرتبة األولى بنسبة تقدر بـ 

من الناتج في دول و بالنسبة لنصيب الفرد  % ,,8حين تقدر نسبة البحرين من الناتج بحوالي 

من وتتفاوت هذه القيمة  8009دوالر حسب تقدير سنة  ,.82,51المجلس فقد قدر بحوالي 

 .دولة ألخرى حسب إجمالي الناتج وعدد السكان

عن النظام لقد جاءت المادة الرابعة : يجياتفاقية إنشاء مجلس التعاون الخلأهداف  -2

األساسي للمجلس لتنص على أهداف مجلس التعاون األساسية و تتمثل فيما يلي
7
:                

  بين الدول األعضاء في جميع الميادين وصوال إلى تحقيق التنسيق و التكامل و الترابط

 ؛وحدتها

 القائمة بين شعوبها في مختلف المجاالت؛ تعميق وتوثيق الروابط و الصالت و أوجه التعاون 

  بما في ذلك الشؤون اإلقتصادية و المالية، التجارية وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين

 ة، اإلعالمية، السياحية و الشؤون التشريعية و اإلدارية؛التعليمية، اإلجتماعية و الصحي

  دفع عجلة التقدم العلمي و التقني في مجاالت الصناعة و التعدين و الزراعة و الثروات المائية

و إنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة و تشجيع تعاون القطاع و الحيوانية 

 . الخاص

إذا كانت منطقة التجارة الحرة و التي  : مسار إتفاقية مجلس التعاون الخليجي -3

تمثل المرحلة األولى من مستويات التكامل وفق نظرية  2793لمجلس في عام أنشأها ا

يمثل  1113في جانفي اإلندماج اإلقتصادي فإن اإلتحاد الجمركي الذي أقامه المجلس 

اعتبارا من جانفي المرحلة الثانية و السوق الخليجية المشتركة التي أعلن المجلس عن قيامها 

المرحلة الثالثة و أخيرا فإن مجلس التعاون الخليجي أصبح بالفعل في نطاق المرحلة  1117

                                                           
7
 ،  1112بي المشترك، ورقة مقدمة للمنتدى اإلقتصادي العربي في القمة اإلقتصادية العربية، إدارة البحوث و الدراسات،العمل اإلقتصادي العر  

 .21ص 
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عندما اعتمد المجلس األعلى في دورته التاسعة و العشرين التي الرابعة من التكامل و اإلندماج 

.اتفاقية اإلتحاد النقدي 1119عقدت في مسقط خالل ديسمبر 
8

                                   

 :اإلتحاد الجمركي و أثره على التبادل البيني :3-1

تطبيق قانون موحد للجمارك في جميع دول المجلس و  1111تم في األول من جانفي  

حققت هذه الدول خطوة هامة بتطبيقها اإلتحاد الجمركي،  1113في األول من جانفي سنة 

على السلع األجنبية المستوردة  %1موحدة قدرت ب حيث تم اإلتفاق على تعريفة جمركية 

من خارج اإلتحاد، مع إعفاء عدد من السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، وتم أيضا إلغاء 

للبضائع األجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة ( الترانزيت)التعامل بالنقل بالعبور 

 .تطور التجارة البينية في ظل قيام هذا اإلتحاد ، والجدول الموالي يبين ويوضحجمركية واحدة

 (واردات+ صادرات)تطور إجمالي التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي : 30جدول رقم   

 2003 2002 2001 2000 1888 1881 1882 1880 1899 1891 1891 السنة

 القيمة

مليار )

 (دوالر

9,5 9,5 9,5 5,9 5,,9 25,5 29,9 29,5 25,5 29,2 25,1 

 .www.library.gcc.sg.org ،مجلس التعاون الخليجي في عقده الثالث: المصدر

مليار دوالر  147من الجدول أن التبادل التجاري فيما بين دول المجلس قد ارتفع من يالحظ 

279,9سنة 
، أما بعد قيام %71بزيادة تقدر ب ، أي 1111مليار دوالر سنة  21,1إلى  

وهو تغير بطيء  %11اإلتحاد الجمركي فقد ارتفع حجم التبادل البيني بمعدل سنوي تجاوز 

في انتظار ما ستسفر عنه السوق الخليجية ( سنة 29)بالنظر إلى طول المدة الزمنية 

 .المشتركة

 

 

                                                           
8
 .22،ص 1112التكامل و الوحدة، مركز المعلومات، مطبعة األمانة العامة، الرياض،: مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث  

9
، اإلدارة العامة، العدد 2271_2267أنظر فايز ابراهيم الحبيب، تطور حجم ونمط واتجاهات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون في الفترة من   

 .261-211، ص ص 2277، 61

http://www.library.gcc.sg.org/
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 :و أثرها على التبادل التجاري البيني السوق الخليجية المشتركة: 3-2

أما عن السوق الخليجية المشتركة فقد حقق مجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت خالل 

انجازا هاما و تاريخيا عندما أعلن قادة دول المجلس انطالق السوق  1117شصر ديسمبر 

، حيث مثل القرار نقلة هامة نحو التكامل، 1119جانفي  12الخليجية المشتركة اعتبارا من 

تتويجا لسلسة من القرارات الناجحة التي اتخذتها دول المجلس و التي استهدفت  إذ يعتبر القرار

في كافة المجاالت  تحقيق المواطنة أي المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس

 .اإلقتصادية وفي جميع الدول األعضاء في المجلس

 :انجازات أخرى لدول مجلس التعاون الخليجي: 3-3

ة إلى ما حققته السوق من انجازات على الصعيد التكاملي هناك انجازات أخرى يمكن فباإلضاف

 :ايجازها فيما يلي

  أبو )  12بموجب قرار المجلس في دورته الالخارجية توحيد السياسات التجارية

 ؛(1111ديسمبر ،ظبي

  وتداول تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك

 األسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك؛

  اتخاذ دول المجلس لتدابير حمائية القتصادها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 ؛(اإلغراق و الدعم و الزيادة في الواردات) 

 دة من انجاز مشروع الربط الكهربائي و الذي حققت من خالله دول المجلس فوائد عدي

 بينها التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، تقليل تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية؛

  إجراء أبحاث متخصصة في مجال تحلية المياه إذ يعتبر هذا اإلنجاز خيارا استراتيجيا

 لتلبية الطلب على المياه؛

  عصاء القطاع الخاص في الدول األتنويع قواعد اإلقتصاديات العربية و توسعة دور

 كمصدر أساسي للدخل الوطني فيها؛ تقليل اإلعتماد على البترولو

  تأكيد دول المجلس على حماية البيئة و صحة اإلنسان بطرح شركات البترول الوطنية

 لنوع من الزيوت الخالية من الرصاص في األسواق المحلية لدول المجلس؛
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  توظيف الموارد البشرية في تحسين قدرة اإلنسان الخليجي على العطاء فانعكس هذا

على ارتفاع مؤشر دليل التنمية البشرية حيث تراوحت مراتب دول مجلس التعاون الخليجي 

على مستوى العالم في التقرير المعد لذلك، حيث احتلت  77إلى المرتبة  1,من المرتبة 

ينما احتلت السعودية المرتبة األخيرة بالنسبة لدول المجلس أي بمرتبة البحرين المرتبة األولى ب

 .,111عالميا، حسب تقرير التنمية البشرية الدولي لعان  77

 :التحديات التي يواجهها هذا التكتل: 3-1

رغم ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من انجازات لم يسبق ألي تكتل عربي 

 :تواجهها بعض المشاكل التي يمكن إيجازها فيال زالت تحقيقه إال أنها 

  و كعنصر أساسي في اإلعتماد على النفط كمصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي

 تحريك العملية اإلقتصادية؛

  التشابه في اقتصاديات دول المجلس مما يجعل الفائدة من المشاريع المشتركة دون

 جدوى اقتصادية؛

 الخليج التي تشكل المنبع الرئيسي لصادرات النفط في  تزايد الصراع الدولي على منطقة

 العالم؛

  مشكلة األمن الغذائي إذ تعاني دول المجلس الخليجي من محدودية الموارد الزراعية

 وذلك لضيق المساحات المزروعة و الصالحة للزراعة و كذلك نذرة المياه و قلة األمطار؛

 وذلك بسبب قلة السكان( اقاألسو)ضيق السوق المحلية وضيق مصارف التسويق. 

 

وكخالصة يمكن القول أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في مسار 

، وذلك خالل العقدين المنصرمين منذ أن أنشئ المجلس في تحقيق التكامل اإلقتصادي بينها

 .التطور جميع أوجه الحياة اإلقتصاديةينات حيث شمل هذا مطلع الثمان
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 .1898حاد المغرب العربي لسنة ات :الثانيالمطلب 

إنما هي وتجربة المغرب العربي في التكامل اإلقتصادي ليست جهوية محدودة ان 

خطوة على طريق واحد و بالتالي فهي جديرة بأن تؤخذ بعين اإلعتبار في بحث الجوانب 

منذ عهد اإلستعمار مغرب العربي الواحد ذ نشأت فكرة الإ،المختلفة للتكامل اإلقتصادي العربي 

و لعل انعقاد لقاء طنجة  االحتاللو مقاومة  االستقاللأثرها في تطور حركة  الفرنسي فكان لها

و الجزائر و تونس   التحرير في المغرب األقصى بين ممثلين عن حركات 2719أفريل  في

 .يبين بوضوح البعد السياسي لمفهوم المغرب العربي الواحد

و هو أعلى كتلة في مؤسسات )قام المجلس الرئاسي المغربي  2771و بحلول العام 

األمن  تحقيقإلستراتيجية إقليمية تتمحور أهدافها حول بوضع التوجهات الكبرى ( تحاداإل

ق برامج تكثيف و التعجيل بتطبيالغذائي المغاربي و ترقية الموارد البشرية و الطبيعية 

مشتركة في كل الميادين سياساتالمبادالت مع وضع 
10

و أوصى مجلس الرئاسة بالشروع ، 

راحل األربعة التالية موفق ال 2771من سنة  ابتداءاسطرة مداف الهفي تحقيق األ
11
: 

 2771إقامة منطقة تبادل حر في  -

 2771جمركي في  إتحادإقامة  -

 1111إنشاء سوق مشتركة مغربية في  -

 المستويات األولىقتصادي بعد التفوق في إتحاد إإقامة  -

المغرب العربي أنه ينتظر في المجال اإلقتصادي  إلتحادكما ورد في المعاهدة التأسيسية 

و    و التجارية الزراعيةتحقيق التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية في كل المجاالت الصناعية و 

 .نجاز برامج عامة و خاصة إتبني المشاريع موحدة و 

 :اريع التي  يتم التفاوض حولها نجدو من اإلتفاقيات و المش

 التكامل الكهربائي؛مشروع  -

 ؛توحيد المقاييس الصناعية بين المؤسسات المغاربية خاصة  في مجال السلع  الصناعية -

                                                           
10

 .81 -62، ص ص 1112عبد القادر رزيق المخادمي، التكامل اإلقتصادي العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   
11

 .77، ص 1117،  21محمد بوبوش، وحدة المغرب العربي و التكتالت اإلقليمية األخرى، بحوث اقتصادية عربية، العدد   
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 ؛نشاء الشركة المغاربية للشحنإمشروع  -

نشاء خط مغاربي للقطار السريع و لكنه سرعان إمشروع القطار المغاربي و قد تقرر  -

 ؛ما توقف

ستغالل الغاز إستغالل حقل البورمة وذلك بخصوص و الجزائر إل اتفاقية بين تونس -

 ؛الجزائري عبر تونس

و يعد  ،منجم غار جبيالتمغربية الستغالل  -نجاز شركة مختلطة جزائرية إمشروع  -

 ؛و أهمية كبرى ألنه سيؤدي إلى تكاثف الجهود لصناعة الحديد و الصلبذهذا المشروع 

نتج عنه خلق ثالث شركات مختلطة في  2797اتفاق حكومي بين الجزائر و ليبيا عام  -

 الجزائريةالشركة ، ونتاج البترولإهي الشركة الجزائرية الليبية إلستغالل و قطاع المحروقات 

 .الليبية للصناعات البتروكيميائية

و منذ ذلك الوقت اقتنعت الدول المغاربية بأهمية التكامل اإلقتصادي الذي يحقق 

كل ما يعرقل حركة السلع و األشخاص و رؤوس األموال و ذلك  إزالةممثال في مصالحها 

الخطوات  باتخاذو سلسلة من اإلجراءات التي تلتزم كل منها  االتفاقياتبتبني جملة من 

 تحديد استهدفتأخرى عديدة  اجتماعاتقد عقدت ساتها اإلقتصادية و التنفيذية للتنسيق بين سيا

 .اقتصادياإطار للتعاون من أجل عملية اندماج المنطقة 

 :تحاد أقطار المغرب العربياألبعاد الستراتيجية و اإلقتصادية إل

يحتل المغرب العربي موقعا استراتيجيا هاما على الشاطئ  :الموقع اإلستراتيجي

الجنوبي الغربي من البحر المتوسط ويضم خمسة أقطار عربية متماسكة األجزاء دون أن 

الجماهيرية الليبية العظمى، الجمهورية التونسية، الجمهورية : يفصل بينها فاصل طبيعي وهي

 .الجزائرية، المملكة المغربية وموريتانيا

مليون هكتار، تتوزع  17949تمتد بلدان اإلتحاد المغاربي على مساحة شاسعة تقدر ب 

بنسب متفاوتة بين تلك البلدان، حيث تعتبر الجزائر أكبر دول اإلتحاد من حيث المساحة 

.مليون هكتار، فيما تعتبر تونس أصغر دولة من ناحية المساحة 13941الجغرافية قدرها 
12
 

                                                           
12
 .2222، 1األبعاد اإلستراتيجية و اإلقتصادية إلتحاد أقطار المغرب العربي، مستقبل العالم اإلسالمي، السنة األولى، العدد : محمد أحمد الطوير 
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عضها البعض في كثير من الجوانب و األهداف مما يجعل من وتختلف هذه الدول عن ب

ظم السياسية مثال عدم التشابه في الن االختالفاتمهددا على الدوام  و من بين هذه  استقرارها

طية بين الديمقراو الجمهورية كما تختلف الحياة  الجماهيريةفهي تجمع بين الملكية و 

 اشتراكيةفي المذاهب اإلقتصادية من  االختالفالدكتاتورية و سلطة الشعب و ضف إلى ذلك 

 .ي من إسالم و مسيحيةسمالية ليبرالية و اإلختالف الديني و المذهبي و الطائفماركسية إلى رأ

 إلى كان المغرب العربيوصل تعداد س 1119حسب تقدير سنة  :السكانيةالبيئة 

    31مليون نسمة تتصدر فيها كل من  الجزائر  و المغرب المراتب األولى ب  99حوالي 

نسمة على التواليمليون  31و 
13

مما يشكل  سوقا استهالكية واسعة و يخلق الظروف  

زز من تع اتية لقيام صناعات تستفيد من وفرات الحجم، كما يوفر ذلك فرص العمل والم

منطقة المغرب العربي على شريحة كبيرة من الشباب القادر على  نطوي، و تالقدرات التنافسية

ي فطبيقي و التدريب المهني المناسب الذي يبتوفير إمكانيات التعليم التاإلنتاج ف والعمل 

.ة اإلقتصاديمنها في تنم االستفادةبمتطلبات سوق العمل فإن هناك قدرات بشرية هائلة يمكن 
14
 

قطار مغاربية تحت راية واحدة سوف يكفل أنضواء خمسة إإن  :السياسيستقرار اإل

 ع أية إعتداءات خارجية تقوم ضده تقومسط و يمنوأمن المنطقة العربية من حوض البحر المت

الدول المجاورة كما حدث في الماضي حيث أن أقطار المغرب العربي الكبير تجمع عددا  ابه

   دول البحر المتوسط منفردة مثل اسبانيا و فرنسا سكان من السكان يزيد كثيرا  على مجموع

و ايطاليا التي كانت كل واحدة من هذه الدول قد تغلبت على دولتين أو ثالث من دول المغرب 

العربي في سنين خلت
15

اإلتحاد  تمن كل هذا الزالت التوترات تطبع عالقاو لكن و بالرغم  

القادة المغاربة رغم تجانس هذه الدول  المغاربي حيث أصبح من الصعوبة بمكان أن يجتمع

المغربي تعتبر  لالحتاللتزال تخضع فبالنسبة للجزائر فإن قضية الصحراء الغربية التي ال 

، و هذا ال يعني أن هناك أيادي الخارجي قضية مبدأ و ليس األمر يدخل في الفكر المؤامراتي

                                                           
13

 .181، ص 1112ير اإلقتصادي العربي الموحد التقر  
14

وحة، محمد الشكري، تجربة التكامل اإلقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي، المؤتمر المصرفي العربي السنوي رؤية عربية للقمة اإلقتصادية، الد  

 .22، ص 1118نوفمبر  7_8
15

 .271محمد أحمد الطوير، مرجع سبق ذكره، ص   
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سر عدم التوصل إلى حل في  خارجية تعبث بأي تقارب بين دول المغرب العربي و إال ما

؟هود الكبيرة الرامية إلى تحريرهاقضية الصحراء الغربية رغم الج
16
 

تكتسب منطقة المغرب العربي مكانة أساسية من حيث حجم : اإلزدهار اإلقتصادي

ونوعية الموارد اإلقتصادية الهامة التي تشكل سمة مميزة تؤهلها لبناء تكتل قوي ومتين ومن 

 :نجد بين هذ الموارد

  حيث تشمل على حجم احتياطي غاز يزيد عن  :اإلمكانيات المعدنية و الطاقوية

 1119مليار برميل حسب تقديرات سنة  12مليار متر مكعب واحتياطي بترولي  2219

مع احتماالت شبه مؤكدة الكتشاف احتياطات أخرى في كل من موريطانيا و الصحراء الغربية 

.و الجزائروليبيا و المغرب 
17 

 إن استغالل الموارد و الثروات الطبيعية المتاحة  :اإلمكانيات المالية و التجارية

و تشغيل الطاقات البشرية في األقطار المغاربية يتطلب توافر حد أدنى من الموارد المالية 

لتحقيق التوظيف الرشيد للموارد العاطلة، ومما ال شك فيه أن هناك تباين كبير في حجم 

الية المتوفرة على مستوى هذه األقطار، فأغلبها تعاني من مشكلة المديونية التي اإلمكانيات الم

ئا على اقتصادياتها بالرغم من سعي بعض الدول كالجزائر مثال للتخلص من أصبحت تشكل عب

مليار دوالر في  13كانت تفوق بعدما  1119مليار دوالر في  141عبئها حيث وصلت إلى 

، 2743،  142: لتونس و المغرب و موريطانيا فهي على التوالي، أما بالنسبة 1113عام 

 ماليير دوالر في ليبيا لتبلغ في مجموع دول اإلتحاد حوالي 2مليار دوالر و أكثر من  1141

مليار دوالر، وهي أرقام تعكس وضعية مالية خطيرة على كافة التوازنات اإلقتصادية و  12

 .المالية وكذا األوضاع اإلجتماعية

 :لجدول التالي يظهر بعض المؤشرات المالية و التجارية في بلدان المغرب العربيوا

 

 

                                                           
16

 .76ق المخادمي، مرجع سبق ذكره، ص عبد القادر رزي  
17

 .111ص  1112التقرير اإلقتصادي العربي الموحد   
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 1119المؤشرات المالية و التجارية لبلدان المغرب العربي للعام : 01 جدول رقم

 مليار دوالر                                                                                                                

 المؤشرات    

 الدول

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

رصيد ميزان  الواردات الصادرات

 المدفوعات

احتياطات 

 رسمية

 مديونية خارجية

 5.5 143 37 37 78.1 271 الجزائر

 17 92 1.4- 41 19.9 85 المغرب

 20 9 1.6 24 19.2 40 تونس 

 6 92 3.3 26 60.2 76 ليبيا

 2 0.2 0.1- 1.8 1.6 6, 3 موريتانيا

 50.5 268.2 1. 70 129.8 179.2 374.6 المجموع

 .1117من إعداد الطالب وفقا لبيانات التقرير اإلقتصادي العربي الموحد : المصدر

إذا تفحصنا اإلمكانيات المالية فإننا نجدها تكفي لتغطية نسبة هامة من اإلستثمارات 

لتحقيق التنمية الشاملة في األقطار المغاربية إذا ما توافرت العوامل الموضوعية الالزمة 

 .للحد من هجرتها إلى الدول الغربيةإلعادة توظيفها 

دول اإلتحاد مجتمعة أن تحصل أما بخصوص الناتج المحلي اإلجمالي فقد استطاعت 

من  %11يعادل حوالي وهو ما مليار دوالر بأسعار السوق المحلية  37,42على ما قيمته 

إجمالي الناتج المحلي الخام للوطن العربي، أما عن ناتج كل دولة على حدى فتتصدر الجزائر 

مليار  ,مليار دوالر في حين ال يتعدى نصيب موريتانيا  271المجموعة بناتج إجمالي يفوق 

دوالر و  111,دوالر فيما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام لإلتحاد المغاربي إلى 

 .يعود هذا الضعف بالمقارنة مع التجمع الخليجي إلى كبر حجم عدد السكان

 :التحديات التي يواجهها هذا التكتل

رغم المحاوالت الحثيثة إلعادة إنعاش هياكل اإلتحاد خاصة في السنوات ما بين 

انجاز  إال أن الجهود لم تعطي ثمارا وذلك بسبب العوائق التي حالت دون 1119و  2777
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وتنفيذ هذا المشروع أو أنه ال يزال يسير بخطى بطيئة لم يحقق من خاللها النتائج المرجوة 

 :نظرا للعوائق التالية

 يترتب عليه اختالف في السياسات و التوجهات : التعارض في األنظمة اإلقتصادية

اإلقتصادية وتباين اإلجراءات العملية المتعلقة بتنظيم الحياة اإلقتصادية ولقد كان استيراد 

من بين العوامل التي أدت إلى تعميق الهوة بين أقطار اإلتحاد األنظمة و المناهج الوضعية 

المغاربي، فأضحى من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتوحيد المنهج اإلقتصادي انطالقا من 

.معالمه من عمق رصيدنا الفكري و معاناتنا في واقعنابلورة 
18 

 فرغم مرور فترة زمنية طويلة على  :الخالفات السياسية و عدم اإلستقرار السياسي

لمسيرة بناء اتحاد المغرب بداية إنشاء هذا التكتل إال أن العامل السياسي ال يزال أقوى معرقل 

القادة المغاربة رغم تجانس الدول نسبيا و  العربي، حيث أضحى من الصعوبة بمكان أن يجتمع

.القواسم المشتركة إال أن الفشل ال يزال سيد الموقف
19
  

 فيما يتعلق بالنمو السريع في السكان نجد أنه يمثل تحديا  :آثار النمو السكاني السريع

ة كبيرا ألن معدل النمو السكاني يفوق حتى اآلن معدل النمو الحقيقي في القطاعات اإلنتاجي

.بالنسبة لدول المغرب العربي وهذا سيولد مشكل تفاقم معدالت البطالة
20 

 كلما كانت المنافع المتوقعة كبيرة : اختالف حجم وقيمة المنافع المتوقعة من التكامل

 .و المصالح المحتمل حمايتها كثيرة، كلما زادت العقبات التي تعترض مسار التكامل المغاربي

للنشاط المغاربي على الصعيد العملي هي ضآلة النتائج  وهكذا كانت السمة المميزة

المحققة ويعود ذلك بطبيعة الحال إلى عدم تطبيق أغلب اتفاقيات اإلتحاد ولعل أبسط األدلة على 

الضعف في تقدم الميزة التكاملية هو ضعف المبادالت التجارية بين دول احاد المغرب العربي 

 :وهذا ما سيوضحه الجدول التالي

 

 
                                                           

18
 .71، المركز الجامعي بغرداية،ص 1121العالية الشرع، أثر إتفاقيات التعاون و الشراكة على حجم التجارة العربية البينية، رسالة ماجستير سنة   

19
 .76عبد القادر رزيق المخادمي، التكامل اإلقتصادي العربي، مرجع سبق ذكره، ص   

 
20
  nic.org-www.yemen  2102121122مستقبل التكتالت العربية في ظل العولمة، تاريخ اإلطالع, 

http://www.yemen-nic.org/
http://www.yemen-nic.org/
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 .1119حجم المبادالت التجارية بين دول المغرب العربي للعام  :00دول رقم ج

 المجموع مورتانيا المغرب ليبيا الجزائر تونس 

 277,8 242 2747 2141 7942 2741 (مليار دوالر) الصادرات إجمالي

 411, ,14111 1432 1471 ,24 241 (مليار دوالر)الصادرات البينية 

البينية إلى نسبة الصادرات 

 (%) إجمالي الصادرات

7 249 241 2419 142, 141, 

 .1117من إعداد الطالب وفقا لبيانات التقرير اإلقتصادي العربي الموحد : المصدر

 %3نالحظ من خالل الجدول أن حجم الصادرات البينية ضئيل جدا و ال يتعدى 

أما أعلى نسبة  مليار دوالر 277مليار دوالر من إجمالي صادرات تفوق الـ  ,وبقيمة تقدر 

، كل هذه األرقام تعكس عدم الجدية %7للصادرات البينية فهي التي حققتها تونس بما معدله 

 . في السعي نحو التكامل

، مازال هذا التجمع اإلقتصادي المغاربي يعاني من نفس المصير الذي خالصة ما تقدم  

تعرضت له كل محاوالت التكامل اإلقتصادي طيلة النصف الثاني من القرن العشرين و حتى 

 . السنوات األولى من العقد الحادي و العشرين

موقفها فالصراع القائم حاليا بين المغرب و الجزائر حول مستقبل الصحراء الغربية و 

من جبهة البوليساريو حول هذا المجلس إلى مجرد حبر على الورق، حيث توقفت اجتماعاته، 

في إنهاء هذا الصراع، ( التي تقودها كل من تونس و ليبيا) و لم تفلح جهود الوساطة المغاربية 

و الجلوس على مائدة المفاوضات، ووضع جدول أعمال للقمة المغاربية لدفع جهود التكامل 

 .إلقتصادي المغاربيا
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 :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :المطلب الثالث

منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىبداية يمكن القول أن 
21

جاءت استجابة للضغوطات  

و التحديات التي فرضتها منظمة التجارة العالمية و التكتالت و الشراكات اإلقليمية و العالمية 

أكثر منها استجابة لمتطلبات التكامل اإلقتصادي العربي، حيث كان إلنشاء منظمة المختلفة 

والنطالقة الشراكة األوروبية المتوسطية في نفس العام وقيام تكتالت  5991التجارة العالمية 

أخرى دور هام في التعجيل بوضعها حيز التنفيذ، إال أن منطقة التجارة الحرة العربية اقتصادية 

السابقة باعتبارها تملك برنامجا تنفيذيا و برنامجا ف عن كل برامج التعاون اإلقتصادي هذه تختل

   .زمنيا واقعيا يحدد الواجبات واإللتزامات لكل دولة عضو، إضافة إلى لجان التنفيذ و المتابعة

 : هذه االتفاقية أهم ما جاء في -2

 : ما يليالواردة في االتفاقية نذكر  حكامبين األمن 

 الحرة العربية الكبرى خالل عشر سنوات  على استكمال إنشاء منطقة التجارة العمل

 .2/2/2779اعتباراً من 

  التجاري بين الدول األطراف تحرير التبادل . 

 أية قيود جمركية تحت أي مسمى كان عدم خضوع السلع العربية التي يتم تبادلها إلى. 

 قواعد المنشأ التي يقرها المجلس  يشترط العتبار السلعة عربية أن تتوفر فيها

العربية تخضع لقواعد تصنعها لجنة قواعد  االقتصادي واالجتماعي ، وبالتالي فإن المنتجات

 . التي أنشأها المجلس االقتصادي االجتماعي

 تبادل المعلومات والبيانات بشفافية والعمل على إخطار المجلس االقتصادي 

 . واللوائح الخاصة بالتبادل التجاريواالجتماعي بالمعلومات واإلجراءات 

 لجنة لتسوية المنازعات في كل القضايا المرتبطة باالتفاقية تشكيل . 

 تفصيلية للدول العربية األقل نمواً  منح معاملة . 

                                                           
21

 . 22/11/2228بتاريخ  12د ع / 2128إعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قرار المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي رقم   
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 والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي  التشاور بين الدول األطراف حول الخدمات

 . وحماية حقوق الملكية الفكرية التجاريةوتنسيق النظم والتشريعات والسياسات 

 وضع آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات.  

بخطوات جدية نحو تحيق السوق العربية الحرة الكبرى من خالل المناطق  و يتم السير

 من خالل تحرير التجارة بين االقطار أوالثنائية والجماعية بين الدول العربية  واالسواق الحرة

 .الغاء الرسوم والقيود عبر اتفاقيات ثنائيةالعربية و

 :التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و اإلتحاد الجمركي العربي -2

استكملت الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
22

خالل عام  

و التي تعرف بأنها القواعد الخاصة بالقيود غير الجمركية و آليات التعامل معها،  1121

التدابير و اإلجراءات التي قد تتخذها الدول العضو للتحكم في الواردات لغير األغراض 

 .التنظيمية أو اإلحصائية نظرا ألهميتها في تسهيل التجارة البينية

و لقد تم اعتماد التصنيفات الدولية للقيود غير الجمركية، و أبدت الدول األعضاء في 

بعدم تطبيق أي من تلك القيود ذات العالقة بالتدابير أو اإلجراءات شبه  المنطقة التزامها

التعريفة كالرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل، والتزمت الدول األعضاء بربط رسوم 

الخدمات عند اإلستيراد بكلفتها الفعلية و التخلي عن الرسوم التصاعدية و الرسوم كنسبة من 

إزالة اجراءات التصديق على شهادات المنشأ : مات اإلستيراد مثلالقيمة المستوردة مقابل خد

 . من قبل السفارات و القنصليات العربية، و أية رسوم مترتبة عليها

باإلضافة، فقد التزمت اإلدارات الجمركية في الدول العربية األعضاء في منظمة التجارة 

جمركي و تحديد السعر المرجعي و التقييم العالمية بتطبيق األحكام الواردة في اتفاقية التثمين ال

.لألغراض الجمركية
23
 

                                                           
22

جيبوتي، الصومال و جزر : جميع الدول العربية باستثناء أربع دول عربية و هي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىتضم   
 .القمر و موريتانيا

23
 .262ص  1122تقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة أنظر ال  
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 1121فقد استمرتا خالل عام ( السودان و اليمن) وفيما يتعلق بعضوية الدول األقل نموا 

من الرسوم الجمركية و الضرائب ذات األثر  %91في تطبيق التخفيض الجمركي بنسبة 

المماثل المفروضة على الواردات من السلع العربية المنشأ لتصل إلى التعريفة الجمركية 

، حيث أعيد جدولة الشرائح المتبقية 1121و ذلك عوضا عن عام  1121الصفرية في عام 

الفلسطينية من الرسوم كما استمر إعفاء المنتجات  ،مراعاة للظروف اإلنمائية للدولتين

 .الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل من قبل الدول األعضاء

صياغة  1121و على صعيد التعاون الجمركي العربي في إطار المنطقة، تم في عام 

اتفاقية التعاون الجمركي التي ستحدد مجاالت التعاون اإلداري و الفني بين اإلدارات الجمركية 

كما تم وضع األطر العامة لصياغة مبادرة عربية موحدة حول أمن و تسهيل التجارة . العربية

و اعتماد محاورها المعنية باألمن، و تسهيل التجارة و اإلجراءات الجمركية و إدارة المخاطر 

و تبادل المعلومات، باإلضافة إلى وضع معايير المنافذ الجمركية المؤهلة في إطار اإلتحاد 

 .الموضوعات الخاصة بالتعاون الجمركي في مجال البريد الجمركي، و

 :(2010-1889)منطقة في ظل ال التجارة العربية البينية أداء -3

،  سنقوم بتحليل أداء التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة العربية الحرة إلى قسمين

و هي السنة التي وصلت  ,111إلى نهاية سنة  2779القسم األول من بداية إنشاء المنطقة 

إلى  1111فمن سنة فيها نسبة الضرائب و الرسوم الجمركية إلى الصفر، أما القسم الثاني 

 .حسب المعطيات المتوفرة 1121سنة 

 :2001-1889أداء التجارة البينية العربية في الفترة ما بين : 3-1

بلغ التخفيض التدريجي للرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل  ,111بحلول سنة 

، حيث أن توجيهات المجلس 32/21/2777من تلك التي كانت مطبقة في  91%

والذي حدد نسبة  32/21/1113الصادرة بتاريخ  2,32اإلقتصادي و اإلجتماعي رقم 

ثم  %91ليصل إجمالي التخفيض إلى  %11بنسبة  ,111التخفيض التدريجي لسنة 

 .1111في بدية سنة  211%
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في إطار منطقة التجارة العربية وفي ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة النسبية  

الحرة الكبرى و تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات العربية، فقد ارتفعت التجارة البينية 

 :تيالعربية وهذا ما يوضحه الجدول اآل

    ,111-2779الفترة ما بين  تطور الصادرات و الواردات العربية :01رقم الجدول 

 .1111، 1113الطالب وفق بيانات التقرير العربي الموحد لسنوات من إعداد  :المصدر

مليار دوالر عام  23من يالحظ من الجدول ارتفاع قيمة التجارة البينية العربية  

مليار دوالر عام  31إلى ما يفوق ( بداية التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة) 2779

 . %2,242بنسبة  ,111

مليار دوالر عام إعالن المنطقة  2347كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية البينية من  

 ,3إلى ما يفوق  1111ام مليار دوالر ع 22و إلى  2777مليار دوالر عام  2,42إلى 

، ويعود السبب في هذا اإلرتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة ,111مليار دوالر عام 

مليار  2141فقد ارتفعت من المصدرة منه، أما بالنسبة إلى الواردات العربية البينية الكمية 

يار مل 1747و إلى ما يقارب  2777مليار دوالر عام  2342إلى  2779دوالر سنة 

 .%33بنسبة نمو قدرت بـ ,111دوالر عام 

 السنوات             

 المؤشرات

1889 1888 2000 2001 2002 2003 2001 

 3,427 114,7 1147 27411 22411 2,421 23471 (مليار دوالر) البينية  الصادرات

 17471 12497 11422 27419 2147 23421 21417 (مليار دوالر)  البينية  الواردات

صادرات )التجارة العربية البينية  

 (مليار دوالر) 2(/واردات+ 

23 23497 21497 27421 1141 13411 31421 

نسبة الصادرات البينية إلى 

 (%)إجمالي الصادرات 

741 942 241 743 941 94, 947 

البينية إلى إجمالي  الوارداتنسبة 

 (%) الواردات

747 747 2141 2142 2249 2241 2141 

نسبة التجارة العربية البينية إلى 

 (%)اإلجمالية 

7 947 749 942 747 742 2142 
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عام  %747وكذلك ارتفعت نسبة الواردات البينية من إجمالي الواردات العربية من  

وتأتي اإلمارات المتحدة في المرتبة األولى من حيث  ,111عام  %2141إلى  2779

 .حجم الواردات البينية تليها السعودية

 :2010-2000العربية في الفترة ما بين أداء التجارة البينية  -3-2

الجمركيةو الضرائب ذات لرسوم كانت ا 1111وبداية سنة  ,111سنة  مع نهاية

األثر المماثل معدومة،وسنعتمد بالتحليل لواقع التجارة البينية العربية خالل المرحلة الثانية 

 :وذلك وفق ما يلي

مليار  7747ما قيمته  1121سنة بلغت قيمة الصادرات العربية البينية مع نهاية  

مليار دوالر قيمة الواردات العربية البينية لتبلغ قيمة التجارة العربية  7249مقابل دوالر 

التاليين يتضح من إجمالي التجارة اإلجمالية العربية، ومن خالل الجدولين  %2141البينية 

 .التجارة البينية العربيةلنا تطور الصادرات و الواردات البينية العربية، ومعدالت نمو 

    1121-1111الفترة ما بين  تطور الصادرات و الواردات العربية: 00الجدول رقم 

 .1121-1112من إعداد الطالب وفق بيانات التقرير العربي الموحد لسنوات  :المصدر

 السنوات             

 المؤشرات

2000 2001 2000 2009 2008 2010 

 77,7 76,8 86,8 71,0 58,6 48,3 (مليار دوالر)الصادرات البينية  

 77,20 72,4 78,2 64,2 53,6 44,1 (مليار دوالر)الواردات البينية   

+ صادرات )التجارة العربية البينية  

 (مليار دوالر) 2(/واردات

46,2 56,1 67,6 82,5 74,6 77,40 

نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات 

(%) 

8,5 8,5 8,8 8,7 10,28 8,60 

نسبة الواردات البينية إلى إجمالي الواردات 

(%) 

12,6 13,11 12,0 11,04 11,2 11,84 

نسبة التجارة العربية البينية إلى اإلجمالية 

(%) 

10,55 10,80 10,4 9,87 10,72 10,20 
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   (%)باإلجمالية مقارنة ة نييبالصادرات و الواردات النمو  معدالت: 09الجدول رقم 

 .1121-1112من إعداد الطالب وفق بيانات التقرير العربي الموحد لسنوات  :المصدر

 :يتضح من الجدولين ما يلي 

 1111إن دخول اإلطار التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ مع بداية 

من كل الرسوم الجمركية بتحرير التبادل التجاري للسلع الزراعية و الصناعية العربية المنشأ 

و الضرائب قد ساهم في زيادة معدالت التبادل التجاري البيني العربي، خالل السنوات القليلة 

مليار  9141إلى  1112مليار دوالر عام  1242لينتقل حجم التجارة العربية من ية الماض

، مع ارتفاع تدريجي لكن بنسب قليلة لقيمة الصادرات والواردات العربية 1119دوالر لعام 

بنسبة  1119حيث ازدادت الصادرات البينية خالل سنة  1117-1111في الفترة البينية 

مليار دوالر عام  7241مع  مقارنةمليار دوالر بال 9249لتصل إلى حوالي  11,1%

 % 11422بنسبة  1119، وبالمقابل زادت الواردات العربية البينية خالل عام 1117

مليار دوالر عام  ,2مقابل مليار دوالر  7941فبلغت  1117بمستواها عام  مقارنة 

1117. 

أما نسبة التجارة التجارة العربية البينية إلى إجمالي التجارة العربية اإلجمالية فقد بلغت 

، وهذا بناءا على 1119عام  %7497مقارنة ب  1117في عام  %21471نسبة 

من الجدول الثاني أن متوسط قيمة ، كما يالحظ 1121بيانات التقرير العربي الموحد لسنة 

 السنوات             

 المؤشرات

2000 2001 2000 2009 2008 2010 

 1,2 19,1- 22,25 21,16 21,32 33,8 (%)البينية  الصادراتمعدل نمو 

 _ 32,0- 32,41 16,44 21,44 38,3 (%) معدل نمو إجمالي الصادرات

 6,5 16,6- 21,80 19,77 21,54 39,7 (%)معدل نمو الواردات البينية 

 _ 14,42- 32,31 33,11 14,19 20,9 (%) معدل نمو إجمالي الواردات

 معدل نمو إجمالي التجارة العربية البينية

(%) 

36,5 21,43 20,46 22,02 -17,9 3,7 



 العربي اإلقتصادي التكامل إمكانيات تحليل: األول الفصل

 

 

68 

التجارة العربية البينية شهدت نموا للعام الرابع على التوالي من بداية التحرير الكلي للسلع 

  1119عام  %11بنسبة والرسوم الجمركية و الضرائب ذات األثر المماثل، حيث ارتفعت 

 .1117مقابل 

 1121صندوق النقد العربي لسنة  وبالرجوع إلى النشرة اإلحصائية الصادرة عن

يالحظ أن جميع الدول العربية عرفت صادراتها نموا ( 1119-2777)سنوات  التي غطتو

، باستثناء كل من العراق والصومال حيث تراجعت 1119متفاوتة لعام و بدرجات 

على التوالي، ويالحظ أن معدل نمو  %41,و  %2141الصادرات البينية لها بمعدل 

-2779ل ملحوظ مقارنة بالفترة الصادرات و الواردات العربية البينية قد انخفض بشك

ومن ثم تراجع أسعارها ، وهذا راجع إلى انخفاض مستوى الطلب على الصادرات ,111

انخفاضها إلى العالمية و التي يأتي على رأسها النفط و المعادن و الغاز، أما الواردات فيرجع 

تباطؤ معدالت النمو اإلقتصادي للمنطقة العربية بعد األزمة العالمية : عدد من العوامل أهمها

و الوسيطة، وكذا ارتفاع وما صاحبها من تراجع لواردات السلع اإلستثمارية  1119لسنة 

  .تكلفة التمويل نظرا لنقص اإلئتمان المصرفي المتاح للمصدر و المستورد

 .2001أغادير  اتفاقية: المطلب الرابع

جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية         

تنفيذا إلعالن أغادير الذي  ,11/11/111التي تم التوقيع عليها بالرباط في ( اتفاقية أغادير)

، و الذي جاء انطالقا 19/11/1112في  األردن و مصر و تونس و المغربوقعه كل من 

من إدراك هذه الدول األربعة ألهمية التعاون العربي المشترك بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي 

و يسهم في الجهود المبذولة إلقامة سوق عربية  التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة إلقامة

ما يجمعها من اتفاقيات تجارية ثنائية فيما مشتركة، إلى جانب القواسم المشتركة بينها في إطار 

.بينها و اتفاقيات الشراكة المعقودة مع اإلتحاد األوربي
24
 

                                                           
24

 .1ص .اتفاقية أغادير، نحو بيئة أعمال أفضل، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار،مجلس الوزراء المصري: رشا مصطفى عوض. د  
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       إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين األردن و تونس و مصر أغاديرو تهدف اتفاقية  

بالمادة وفقا لنص اإلتفاقية _ لمغرب، و تتمثل األهداف العامة التي تصبو إليها اإلتفاقية و ا 

 :في اآلتي _ الثانية بالجزء األول

  تنمية النشاط اإلقتصادي و زيادة معدالت البطالة و اإلنتاجية، إضافة إلى رفع مستوى

 .المعيشة داخل الدول األعضاء

  توحيد السياسات اإلقتصادية العامة و الخاصة في مجاالت التجارة الخارجية و الزراعة

 .ضافة إلى النظام المالي و الخدمات و التعريفة الجمركيةو الصناعة و النظام الضريبي، إ

 تجانس التشريعات اإلقتصادية للدول األعضاء لتوفير مناخ أفضل لألعمال. 

وفي هذا السياق يأتي تنسيق السياسات اإلقتصادية الكلية و القطاعية في الدول األطراف 

ضريبي و المجال المالي ال فيما يخص التجارة الخارجية و الزراعة و الصناعة و النظام

 .الخدمات و الجمارك وبما يوفر المنافسة بين الدول األطرافو

كما تتبنى اإلتفاقية تحريرا كامال للتجارة في السلع الصناعية و الزراعية من تاريخ 

دخولها حيز التنفيذ، كما تلتزم الدول األطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود 

 .النقدية و اإلدارية و الفنية التي تفرض على اإلستيراد الكمية و

و تسمح اتفاقية أغادير للدول األطراف بتصدير منتجاتها إلى اإلتحاد األوربي، دون أن 

تخضع للضريبة األوربية الجمركية، و لذلك يعتبر اإلتحاد األوربي اتفاقية أغادير خطوة حاسمة 

لبحر األبيض المتوسط و دول اإلتحاد األوربي بحلول نحو خلق منطقة تجارة حرة بين بلدان ا

 .0252العام 

 :مؤشرات األداء اإلقتصادي -1

لتعرف على أداء المؤشرات إن تقييم األداء اإلقتصادي لدول اإلتفاقية يقتضي ا

، وتتمثل أول تلك االقتصادية الرئيسية لوصف حال التنمية في الدول األعضاء باتفاقية أغادير

، قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باعتباره مؤشر عام عن مجمل األداء االقتصاديالمؤشرات في 

 :متعلقة بمؤشرات األداء اإلقتصادي الرئيسيةوسنعرض في الجدول الموالي البيانات ال
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 .6992 عام لدول األعضاء في اتفاقية أغاديرمؤشرات األداء اإلقتصادي الرئيسية ل :90جدول رقم 

 تونس األردن المغرب مصر 

 10.1 5.6 30.5 75.4 (مليون نسمة)السكان 

 30.3 14.2 57.3 107.5 (مليار دوالر)  قيمة الناتج المحلي اإلجمالي

 2336.5 1940.1 1348.6 1614.6 (دوالر أمريكي)متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 5.0 6.0 7.0 7.0 (%)معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 31.0 38.0 51.0 54.0 (pibمن  %)السلع و الخدمات قيمة الصادرات من 

 34.0 44.0 95.0 54.0 (pibمن  %) قيمة الواردات من السلع و الخدمات

 4.5 6.3 3.3 7.6 ( %معبرا عنه باألرقام القياسية ألسعار المستهلكين)معدل التضخم 

 2.3 2.5 1.5 8 (بليون دوالر أمريكي)قيمة تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر

Source : World Bank, country at a glance 2007 ; World developement indicator,2006 . 

يظهر تباين قيمة األداء االقتصادي بين الدول من خالل استقراء بيانات الجدول أعاله، 

مليار دوالر أمريكي عام  107.5األعضاء، ففي مصر سجلت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

مليار دوالر، كما يشير الجدول أيضا إلى  21,4، في حين كانت قيمته في المغرب 0222

تواضع قيمة تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الوافدة لتلك الدول إذا ما قورنت بإجمالي 

فقط عام  %5,2 الدول من التدفقات العالمية بلغ حواليالتدفقات العالمية، حيث أن نصيب تلك 

0222.  

وعلى صعيد التبادل التجاري للدول األعضاء، كما يشير الجدول أدناه، فإن مصر تحتل 

قيمة المرتبة األولى بين الدول األعضاء وفقا لمعيار قيمة التبادل التجاري العالمي حيث بلغت 

فس السنة ، وسجلت وارداتها خالل ن0222مليار دوالر عام  59,292صادراتها إلى العالم 

لقيمة التبادل التجاري الموجه للدول مليار دوالر، و بالنظر إلى األهمية النسبية  92,219

فاألردن تحتل المرتبة األولى بين الدول األعضاء باإلتفاقية _ بغض النظر عن قيمته_ العربية

وكانت  %91,9إلى الدول العربية كنسبة من إجمالي صادراتها الدولية حيث سجلت صادراتها 

 .0222وذلك عام  %91,2من وارداتها من دول العالم قيمة وارداتها من الدول العربية كنسبة 
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  (6992)للدول األعضاء في اتفاقية أغادير قيمة التبادل التجاري الدولي والبيني  :19جدول رقم 

 (القيمة بالمليار دوالر)                                                                                

 الدولة

 

 

 قيمة التجارة الدولية

 التجارة بين دول اتفاقية أغادير التجارة البينية العربية

 إلى التجارة العربية % القيمة إلى التجارة الدولية % القيمة

 مصر
 4,,5 2,440 59,4 0,149 59,292 صادرات

 9,9 2,520 52,5 9,299 92,219 واردات

 األردن
 99,1 2,512 9,3 2,449 55,959 صادرات

 50,2 ,2,94 ,,55 14,,0 09,194 واردات

 المغرب
 9,4 2,219 91,9 25,,5 4,955 صادرات

 50,9 2,150 91,2 ,4,54 55,245 واردات

 تونس
 51,2 ,2,5 ,,9 5,555 55,433 صادرات

 59,1 2,59 9,9 5,429 54,099 واردات

Source : World Bank, country at a glance 2007 ; Arab logue, unified Arab Economic Report 2007 . 

وبالنظر إلى العالقات التجارية بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير، كما يشير الجدول 

، على أنه وفقا لألهمية النسبية إلى تدني قيمة التبادل التجاري بين تلك الدولأعاله، تشير األرقام 

فإن المغرب هي األكثر تجارة مع دول اإلتفاقية، حيث سجلت نسبة  –بغض النظر عن القيمة  –

من إجمالي صادراتها العربية، وكانت  %99,1صادراتها إلى باقي الدول األعضاء في اإلتفاقية 

من إجمالي وارداتها من البلدان  %50,2من الدول األعضاء في اإلتفاقية نسبة وارداتها 

  .العربية

 :التجارة البينية بين دول األعضاء -6

تفصيل التجارة البينية بين الدول األعضاء في اتفاقية سنحاول من خالل الجدول الموالي 

 :على النحو اآلتيأغادير، والتي كانت 
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 :(6992) التجاري البيني للدول األعضاء في اتفاقية أغاديرقيمة التبادل : 11رقم  جدولال

  مليون دوالر: القيمة       

 الدولة
 اإلجمالي تونس األردن المغرب مصر

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 100 422.4 9.6 42.6 67.4 298.3 22.9 101.5  صادرات مصر

 100 101.6 23.3 23.7 65.8 66.9 10.8 11.0 واردات

 100 105.3 59.3 89.1 15.8 23.7  0. 25 37.5 صادرات المغرب

 100 347.4 38.5 133.8 1.4 5.0 60.0 208.6 واردات

 100 59.4 13.8 8.2  6.6 3.9 79.6 47.3 صادرات األردن

 100 511.7 0.9 4.6 3.6 18.5 5. 95 488.6 واردات

 100 166.9  3.5 5.9 65.9 110.0 30.6 51.0 صادرات تونس

 100 190.2 4.7 8.9 38.2 72.6 57.2 108.7 واردات

Source : Arab logue, unified Arab Economic Report 2007 . 

والذي يمكن من خالل هذا الجدول يتبين الدور األساسي الذي يلعبه البعد الجغرافي 

التجاري، ذلك أن األرقام تشير إلى أن  اعتباره عامال من العوامل المؤثرة على حجم التبادل

  .وبين تونس و المغرب العالقات التجارية أقوى بين الثنائيين مصر و األردن

تجارية عربية هدفها على المدى الطويل  أغادير كاتفاقية اتفاقية، تأتي خالصة ما تقدم

وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر ، سوق عربية مشتركةتيسير الطريق أمام 

ولما كانت اإلتفاقية تتسم بالحداثة، فإنه يتعين توفير المناخ . المتوسطية الدول العربيةبين 

بخلق البيئة المساعدة لتعميق عالقات التشابك و الترابط  الموات إلنجاحها، لتقوم في المقابل

األمر الذي يؤثر بطريق مباشر و غير مباشر على إنجاز . اإلقتصادية بين الدول األعضاء

 .مستويات أعلى من التنمية اإلقتصادية ورفع مستويات المعيشة في الدول األعضاء

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 :خالصة الفصل األول

العربية البينية من األهداف السياسية التي سعت إلى تحقيقها تعتبر تنمية التجارة   

 .برامج و خطط التعاون اإلقتصادي العربي المشترك منذ إنشاء جامعة الدول العربية 

لكن البلدان العربية، وبعد حصولها على استقاللها السياسي، تعاني من مشكلتي           

 :إن هاتين المشكلتين تعنيان .التخلف و التبعية مع ارتباط ذلك بالتجزئة

 .ضعف الترابط اإلقتصادي بين البلدان العربية -

باإلقتصاد الرأسمالي على نحو أوثق من ارتباطها فيما بينها،  الوطنيةارتباط المصالح  -

 .ومن ثم بالمصلحة القومية

 .و المصلحة القومية الوطنيةاتساع الفجوة بين المصلحة  -

دي العربي على هذا األساس على إيجاد وحدة وينصب مفهوم التكامل اإلقتصا 

اقتصادية كبيرة بدمج الوحدات القائمة قطريا و قوميا، مقابل إنهاء تبعياتها لإلقتصاد الرأسمالي 

بهدف بناء القاعدة المادية للوحدة السياسية، و ذلك بالتزام التنمية المشتركة عن طريق 

وهكذا فإن التكامل . الوطن العربي بكاملهاإلستغالل الجماعي للموارد اإلقتصادية لصالح 

اإلقتصادي العربي إنما هو عملية سياسية و إقتصادية طويلة األجل تقترن بالتزام التنمية 

المشتركة لتحقيق هدفين مترابطين هما إنهاء التبعية، و إنهاء التجزئة بما يحقق المصلحة 

تعاملها مع العالم الخارجي، ومنذ اإلقتصادية المشتركة للدول العربية، ويحمي حقوقها في 

،  بدأت البلدان العربية تعاونا اقتصاديا متعدد 2221إحداث جامعة الدول العربية سنة 

أحدث المجلس اإلقتصادي العربي بموجب اتفاقية الدفاع المشترك  2211الجوانب، و في عام 

يات، ال سيما اتفاقية و التعاون اإلقتصادي، حيث نجح هذا المجلس في إقرار عدد من اإلتفاق

، إضافة إلى اتفاقية الوحدة اإلقتصادية العربية (2211) تسهيل التبادل و تسديد المدفوعات 

، و تعد هذه اإلتفاقية المحاولة األولى في إطار الجامعة التي 2262التي دخلت حيز التنفيذ عام 

قتصادية العربية نصت صراحة على الوحدة اإلقتصادية، كما تم إنشاء مجلس الوحدة اإل
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لإلشراف على تنفيذ اإلتفاقية التي تأثرت باتفاقية السوق األوروبية المشتركة في مجال اختيار 

 .وسيلة التكامل

و رغم تعدد المحاوالت و االتفاقيات الثنائية و المتعددة األطراف، و التي تم التطرق        

و مرورا باتحاد  2272 الخليجي، انطالقا من مجلس التعاون الحوصلة السابقة إليها في

منطقة التجارة الحرة العربية وصوال إلى  1112و اتفاقية أغادير 2272المغرب العربي 

، إال أن هاته الخطوات لم يكتب لها 1111ودخلت حيز التنفيذ سنة  2779 الكبرى

 :النجاح المنشود و المنتظر طيلة عقود من الزمن وذلك لعدة أسباب نذكر منها

توفر اإلرادة السياسية الكفيلة بالتغلب على جميع المشاكل اإلقتصادية التي تعترض عدم  -

 .إقامة السوق العربية المشتركة

تأثر التعاون اإلقتصادي العربي بالخالفات و األجواء السياسية القائمة بين الدول  -

 .العربية

احتياجاتها المالية اعتماد معظم اقتصاديات الدول العربية على اإليرادات الجمركية لسد  -

 .و التنموية كأهم مصادر الدخل المالي لهذه الدول
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 .دراسة أهم المؤشرات اإلقتصادية الكلية للدول العربية :الفصل الثاني
 

  :تمهيد
 يتناول هذا الفصل دراسة ألهم المؤشرات اإلقتصادية للدول العربية ، 

بحيث نبدأ باستعراض مختصر ألهم اإلمكانيات و الموارد المتاحة في الوطن 

 دراسة الناتج المحلي اإلجمالي العربيالعربي في مبحث أول، ثم ننتقل بعد ذلك إلى 

نمط التجارة الخارجية للدول العربية في مبحث ثاني،  لنستعرض في األخير 

 .واتجاهاتها في مبحث ثالث

 



 العربية للدول اإلقتصادية المؤشرات أهم دراسة: الثاني الفصل

 

 

76 

 .دراسة اإلمكانيات و الموارد المتاحة في الوطن العربي: المبحث األول

إن الحديث عن أداء التجارة العربية البينية، يقودنا حتما إلى ضرورة  

التعرف على اإلمكانيات و الموارد المتاحة في الوطن العربي ودراستها من أجل 

على تحقيق  –إلى جانب عوامل أخرى  -التأكد فيما إذا كان المتوفر لديها يساعد 

نية، أم أن المنطقة تشكو من عجز المأمول من قيام التجارة الخارجية العربية البي

في اإلمكانيات و الموارد الطبيعية و بالتالي يعتبر هذا العجز تفسيرا للوضع 

وعليه سنحاول .الحالي للمنطقة و الذي يتميز بضعف التعاون و التبادل بين دولها

من خالل المبحث التطرق إلى دراسة اإلمكانيات و الموارد المتاحة في الوطن 

، مرورا (مطلب أول) ذلك بالتعريج على دراسة اإلمكانيات الطبيعية  العربي، و

، ثم دراسة  الطاقات البشرية (مطلب ثاني)بدراسة اإلمكانيات و الموارد الطاقوية 

 (. مطلب ثالث)، وصوال إلى تحليل اإلمكانيات المالية و التجارية (مطلب ثالث)

 

 .دراسة اإلمكانيات الطبيعية: المطلب األول

ما سبق و أن ذكرنا في الفصل األول، فالوطن العربي يمتاز بتنوع بيئته ك 

الطبيعية، إذ تشمل األراضي أقاليم الغابات و المناطق شبه الرطبة و األقاليم 

الجافة و األقاليم الصحراوية، وانعكس هذا التنوع على المحاصيل الزراعية 

 .إضافة إلى تنوع الثروة الحيوانية

 1,41يتربع الوطن العربي على مساحة تقدر ب : انالمساحة و السك  -1

مليون كم
1

من مساحة العالم، و قد وفرت له هذه  %1,41، أي ما يقارب نسبة  

المساحة الممتدة اختالفات في المناخ و التربة و الثروات الطبيعية، و يسكنه نحو 
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من إجمالي سكان العـالـم،         %341مليون نسمة يمثلون ما يقرب نسبة  533

 . %145و يبلغ متوسط معدل نمو سكانه نحو 

وتتميز بعض الدول العربية بغالبية سكان الحضر فيها كما هو الحال في دول 

الخليج العربي، و األردن و لبنان و ليبيا و جيبوتي، بينما يغلب الطابع الريفي 

، و يتوازن التوزيع النسبي بين على بعض الدول األخرى مثل اليمن و السودان

 .الحضر و الريف في باقي الدول العربية

 ,14تبلغ المساحة اإلجمالية للدول العربية حوالي  :الزراعيةاألراضي  -2

مليون هكتار، أي نحو  191وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي ، مليون هكتار

 9,,1ة في عام و تقدر مساحة األراضي المزروع. من المساحة الكلية %,1

 .من المساحة القابلة للزراعة %5,49مليون هكتار، تشكل حوالي  8646حوالي 

من إجمالي األراضي  %,314شكلت مساحة الزراعة المطرية حوالي  وقد

،      % ,8المزروعة، و تتوزع التركيبة المحصولية في المتوسط بين الحبوب 

، وقد زادت األراضي %15 ، و البذور الزيتية%11و الخضروات و الفواكه 

نظرا لتحسن سقوط األمطار خالل العام المذكور، وقد  %141المطرية بنسبة 

 تركزت الزيادة في عدد من الدول العربية الزراعية كالمغرب و سوريا بنسبة 

1. % 143، و العراق و تونس و الجزائر و السودان بنسبة  % 5,
 

بالمقارنة  % ,,تراجعا بنسبة  9,,1و سجلت مساحة األراضي المروية عام 

مع العام الماضي، و يرجع سبب ذلك إلى محدودية الموارد المائية المتاحة للري 

المنتظم، حيث تراجعت مساحة األراضي المروية في كل من العراق و لبنان 

                                                           
1
 .6, -1,ص  1,11أنظر التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة   
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، وفي المقابل % 53و  % ,,واليمن و المغرب، و تراوح هذا اإلنخفاض بين 

زادت مساحة األراضي المروية في كل من مصر و السودان و تونس و 

 % 3.,السعودية، إال أن تلك الزيادة كانت محدودة و بنسب ضعيفة تراوحت بين 

 .  % 143و 

 .2119 -2111 – 2991المساحة المزروعة مطريا و سقيا في الدول العربية خالل الفترة  تطور :22الجدول رقم 

 (ألف هكتار)

 اإلجمالي المروي المطري الفترة

199, 531,1 11335 ,86,, 

1,,, 51996 93,, ,1,96 

1,,9 53551 1,,69 ,3,18 

 .مليون هكتار 2,41حوالي  2119و التي تقدر عام ( البور)ال تشتمل على مساحة األراضي المتروكة  -

 .2122اإلقتصادي الموحد لسنة التقرير العربي  من إعداد الطالب باإلعتماد  على إحصائيات : المصدر -

 

من المساحة اإلجمالية  % 5343تقدر مساحة المراعي بحوالي   :المراعي و الغابات -3

للدول العربية، يتركز معظمها في السودان و السعودية و الصومال و موريتانيا بنسبة قدرها 

 .من إجمالي مساحة المراعي % 13

الموارد العلفية المتاحة للثروة الحيوانية في الدول  ثلثيحوالي و تؤمن المراعي 

العربية، و يقع الجزء األكبر من هذه المراعي في المناطق الجافة و شبه الجافة، ومعظمها 

 .في حالة ضعيفة و متردية

تقدر الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بحوالي  :الموارد المائية المتجددة -,

مليار م 188
5 

( األمطار و المياه السطحية و الجوفية) سنويا، تتكون من المصادر التقليدية 

 .، و مياه التحلية(إعادة اإلستخدام) و المصادر غير التقليدية التي تتكون من مياه التنقية 
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 :2112الموارد المائية المتاحة في الدول العربية عام  :23الجدول رقم 

3 مليار م
 

الموارد المائية 

 السطحية

مجموع الموارد  الموارد المائية الجوفية

المائية المتجددة 

 السطحية و الجوفية

الموارد المائية غير 

 التقليدية

مجموع الموارد 

 المائية المتاحة

التغذية  المخزون

 السنوية

ماء  المتاح

 التنقية

مياه 

 التحلية

 

219 

 

2,11 ,4 ,2 24, 941 244 222 

نقال عن التقرير العربي االقتصادي الموحد، المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام  الطالبمن إعداد : المصدر

2112. 

 .اإلمكانيات و الموارد الطاقوية: المطلب الثاني

تتمتع المنطقة العربية بمكانة معتبرة من حيث حجم و نوعية الموارد اإلقتصادية  

صادر الطاقة القتصادياتها، فهي تتوفر أساس الصناعات المتنوعة و م الهامة التي تشكل 

على موارد إقتصادية كبيرة و متنوعة موزعة بين الدول العربية على نحو يمكن من 

استغاللها وفق متطلبات اقتصاد كيان مندمج كبير، فالعالم العربي يمتلك كما وافرا من 

 .مصادر الطاقة التقليدية كالنفط  و الغاز الطبيعي 

 : النفـط الخام -2

و البالغة  في الدول العربية %9143بلغت نسبة اإلحتياطي المؤكد من النفط الخام 

، و الجدير بالذكر أن هاته النسبة العالية تركزت في خمس ,1,1مليار برميل لعام  86541

من إجمالي احتياطات الدول العربية،  %5641السعودية التي استأثرت بحصة : دول و هي 

، وليبيا  %1,45، و اإلمارات بنسبة  %1,49و الكويت بنسبة  ، %1846و العراق بنسبة 
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من اإلحتياطي العالمي  %3143، و قد شكلت احتياطات الدول العربي نسبة   %846بنسبة 

.من النفط الخام
2 

كما وصل   ,1,1يوم في عام / مليون برميل 1141بلغ اإلنتاج العالمي من النفط  

يوم / مليون برميل  1141من النفط الخام إلى حوالي معدل إنتاج الدول العربية مجتمعة 

و تمثل  9,,1يوم تقريبا عن عام / ألف برميل  ,,1خالل العام نفسه، بزيادة قدرها 

من إجمالي إنتاج العالم من النفط  %,194، و ساهمت الدول العربية مجتمعة بنسبة 43%,

.9,,1سنة  %1946مقابل  ,1,1الخام في سنة 
3 

-8,,1يح إنتاج النفط الخام للدول العربية للخماسي الممتد ما بين توضو سنحاول 

 .وفق الجدول المبين أدناه ,1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 .,6 -65ص   1,11أنظر التقرير العربي االقتصادي الموحد لسنة   

3
 .63 -,6ص  1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة   
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 (2121- 2112) إنتاج النفط الخام للدول العربية : ,2رقم   دولج

 يوم/ألف برميل 

 
2112 2111 2112 2119 2121(2) 

نسبة التغير 

بين ( %)

2119/2121 

 اإلمارات ع

 البحرين

 تونس

 الجزائر

 السعودية

 سوريا

 العراق

 قطر

 الكويت

 ليبيا

 مصر

 السودان

 عمان

 اليمن

14386  

165  

91  

14,18  

941,6 

511 

14931  

 6,5 

148,,  

14131  

33,  

538  

861  

588 

 

14319 

16, 

1, 

1,596  

64919 

51, 

14,53  

6,8 

14313  

1481,  

381  

,65  

831  

51, 

14311  

161  

63  

1,538  

6,351 

59, 

1,161  

 6,5 

14818  

14111  

316  

,31  

811  

19, 

 

141,1 

161  

61  

14118  

6416, 

513 

14558 

155 

14181 

14,1, 

38, 

,13 

111 

16, 

145,, 

161 

6141 

14199 

64153 

561 

145,, 

118 

14511 

14,61 

33, 

,6, 

133 

113 

 

146 

-,41 

-,4, 

-14, 

-,48 

541 

,41 

-14, 

141 

,49 

-146 

14, 

84, 

-541 

إجمالي الدول 

 العربية

114911 114813 114369 114111 114111 ,43 

 .,1,1بيانات تقديرية لسنة  (1)

 .1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة تماد على إحصائيات ‘من إعداد الطالب بال :المصدر -
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 :التحليل

 قراءة الجدول المبين أعاله، يتضح منذ النظرة األولى بأن إنتاج النفط  من خالل 

الخام عرف ارتفاعا في بعض الدول العربية و انخفاضا في أخرى، فقد ارتفع انتاج النفط 

ي /ألف ب ,,15إلى  9,,1يوم في سنة /ألف برميل 11,1باإلمارات العربية من حوالي 

ي /ألف ب 513، وارتفع انتاج النفط في سوريا من  %146، أي بنسبة زيادة ,1,1في عام 

، و في العراق من  %541، أي بنسبة زيادة ,1,1ي خالل /ألف ب 561إلى  9,,1سنة 

، و في %141ي  بنسبة زيادة تقدر ب /ألف ب ,,15يوم إلى حوالي /ألف برميل 1558

نسبة زيادة ي ب/ألف ب 1,61ي إلى حوالي /ألف ب ,1,1ليبيا أيضا ارتفع اإلنتاج من 

ي بنسبة /ألف ب ,6,ي إلى /ألف ب 13,، و في السودان ارتفع إنتاج النفط من  49%,

 .%8ي بنسبة /ألف ب 133ي إلى /ألف ب 111، و في عمان ارتفع اإلنتاج من  %,14

 161مقابل  ,1,1ي في عام /ألف ب 161وفي المقابل، تراجع إنتاج البحرين إلى  

، كما تراجع أنتاج النفط خالل نفس الفترة بشكل  %41,و أي بنح 9,,1ي في سنة /ألف ب

ي إلى / ألف ب 1118في تونس، و في الجزائر انخفض اإلنتاج من  %,4,طفيف و بواقع 

، و تراجع أيضا انتاج النفط في السعودية إلى حوالي  %,14ي بنسبة /ألف ب 1199

بنسبة انخفاض  ، أي9,,1ي عام /ألف ب ,616مقابل  ,1,1ي في عام /ألف ب 6153

 118ي إلى /ألف ب 155، و نفس الشيء بالنسبة إلى قطر فانخفض اإلنتاج من  48%,

ألف  ,38ي مقابل /ألف ب ,33، و انتاج مصر إلى حوالي ,1,1ي في سنة /ألف ب

 . 9,,1ي سنة /ألف ب ,16ي مقابل /ألف ب 113ي ، كما تراجع إنتاج اليمن إلى /ب
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 :13رقم  التمثيل البياني

 2121إلى  2112تطور إنتاج النفط الخام في الدول العربية خال فترة الممتدة من 

 

 .,1,1تقرير األمين العام السنوي  – منظمة أوابك من إعداد الطالب نقال عن: المصدر

من خالل التمثيل البياني يتضح أن إجمالي إنتاج الدول العربية للنفط الخام عرف  

، حيث عرف اإلنتاج انخفاضا من  ,1,1إلى  8,,1الممتد من تذبذبا خالل الخماسي 

، ليتواصل 1,,1ي سنة /ألف ب 11813إلى  8,,1يوم خالل سنة / ألف برميل  11911

، ليرتفع بنسبة طفيفة خالل سنة 9,,1ي في سنة /ألف ب 11111اإلنخفاض إلى غاية 

 .%43,قدرت بحوالي  ,1,1

 :  لغازا -1

طاقوي جد مهم ، و يتمثل في الغاز الطبيعي، حيث قدر تسخر المنطقة العربية بمرد 

تريليون م 3,46احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية بحوالي 
 5

، فقد ,1,1سنة  

لتصل  %43,، أي بنسبة 9,,1مليار متر مكعب عن احتياطات عام  ,16ارتفعت بحوالي 

ترليون م  3,46إلى 
5

لعربية على مستوياتها ، و قد حافظت جميع الدول ا,1,1في عام  

، باستثناء مصر التي ساهمت ,1,1السابقة من احتياطات الغاز الطبيعي في نهاية عام 

20 

20,5 

21 

21,5 

22 

22,5 

23 

2006 2007 2008 2009 2010 
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، وقد ساهمت الدول ,1,1خالل عام  %1146اإلكتشافات الجديدة في رفع احتياطاتها بواقع 

من اإلحتياطات العالمية  %1941العربية مجتمعة بحصة 
4

، و هذا ما يتضح جليا في 

 :ول المبين أدناهالجد

 (2121- 2112) للدول العربية احتياطي الغاز الطبيعي :  24جدول رقم 

مليار م
5 

 .عند نهاية السنة

 
2112 2111 2112 2119 2121 (2) 

نسبة التغير 

بين ( %)

2119/2121 

 اإلمارات ع

 البحرين

 تونس

 الجزائر

 السعودية

 سوريا

 العراق

 قطر

 الكويت

 ليبيا

 مصر

 السودان

 عمان

 اليمن

8,,, 

91 

8, 

,3,, 

1135 

19, 

511, 

13858 

116, 

1,1, 

191, 

68 

91, 

313 

8,11 

91 

33 

,3,, 

15,3 

19, 

511, 

13858 

116, 

13,, 

1,1, 

63 

93, 

333 

8,91 

91 

83 

,3,, 

131, 

163 

511, 

13,88 

116, 

13,, 

1131 

63 

93, 

,19 

8,91 

91 

83 

,3,, 

191, 

163 

511, 

13588 

116, 

13,9 

1168 

63 

93, 

,19 

8,91 

91 

83 

,3,, 

191, 

163 

511, 

13588 

116, 

13,9 

1,88 

63 

93, 

,19 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

,4, 

1146 

,4, 

,4, 

,4, 

إجمالي الدول 

 العربية

3531, 3,,81 3,155 3,318 3,6,8 ,43 

 .,1,1بيانات تقديرية لسنة  -1

 .1,11العربي اإلقتصادي الموحد لسنة التقرير من إعداد الطالب اتمادا على احصائيات : المصدر -

                                                           
4
   .,6ص  1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة   
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سوائل الغاز الطبيعي
5

و لقد بلغ انتاج الدول العربية من سوائل الغاز الطبيعي  :

 %56، ليستأثر بنحو 9,,1يوم ، وهو ذات المستوى المسجل في عام /ألف برميل 5,61

 .من إجمالي اإلنتاج العالمي

:الغاز الطبيعي المسوق
6

 9,,1حصة الدول العربية مجتمعة خالل سنة  شكلت 

، وقد ارتفع 6,,1سنة  %1,41من اإلجمالي العالمي، مقارنة بحصة  % 14.6نسبة 

مليار م 5146,إجمالي الغاز المسوق في الدول العربية من 
5

 ,534,إلى  6,,1من سنة  

مليار م 
5 

 .%48,أي بزيادة بلغت نسبتها  9,,1في سنة 

 .طاقات البشريةالسة درا :المطلب الثالث

تعد قضية السكانية بالمنطقة العربية من األمور المهمة و الفعالة، إذ أنها  

ذات إشكالية واضحة، فالسكان هم العمالة المنتجة و المعمرة و المدافعة عن 

أرض الوطن و المحددة لكيانه اإلستراتيجي و خططه التنموية و أنشطته 

اإلجتماعية، و هم أيضا إشكالية الفقر و الديون و البطالة، أو اإلقتصادية و أحواله 

باألحرى فإن الوضع السكاني العربي يضم في مكنونه العديد من المفارقات 

 .تستوجب الدراسة

يقدر حجم القوة العاملة في الدول العربية  :حجم القوة العاملة و معدل النمو -2

 %59وهو ما يمثل حوالي  مليون نسمة، 153، بحوالي 9,,1مجتمعة في عام 

 .من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه

 %541المعدل السنوي لنمو القوة العاملة للدول العربية كمجموعة و يبلغ 

، و على صعيد الدول فرادى، يبلغ هذا 9,,1 -1993في الفترة الممتدة بين 

في اإلمارات    %3و  %845في قطر، و يتراوح ما بين  %1141المعدل حوالي 

                                                           
5
هي تلك األجزاء من الغاز التي تستخلص كسوائل في أجهزة الفصل و مرافق الحقل أو وحدات معالجة الغاز و تشمل : سوائل الغاز الطبيعي  

 (اإليثان، البروبان و البيوتان و البنتان و مكثفات أخرى) على 
6
 .لمعاد حقنه في المكامن أو الفاقدهو الغاز المنتج باستثناء الغاز المحروق و الغاز ا: الغاز الطبيعي المسوق  
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وقد تجاوز المؤشر المذكور المعدل العربي في . و العراق و األردن و الكويت

تونس و الجزائر و السعودية و سوريا و الصومال وعمان : ثمان دول أخرى هي

 .وموريتانيا و اليمن

و يرجع ارتفاع معدل نمو القوة العاملة إلى استمرار النمو السكاني و تزايد 

ومن المتوقع أن يستمر . المشاركة في سوق العمل خاصة بين النساء معدالت

ارتفاع كل من معدل نمو العمالة و نعدل نمو فئة السكان الناشطين إقتصاديا لعدة 

عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في العقود الثالثة الماضية، وهو ما 

لعربية على المستويين اإلقتصادي     يمثل تحديا كبيرا و مستمرا بالنسبة للدول ا

 .و اإلجتماعي

يبين التوزيع الجغرافي  :التوزيع الجغرافي و القطاعي للقوة العاملة  -1

من إجمالي القوة العاملة العربية  %8145أن حوالي  9,,1للعمالة العربية لعام 

، السودان       (مليون عامل 1343حوالي ) مصر : تتركز في خمس دول و هي

، المغرب (مليون عامل ,1حوالي ) ، الجزائر (مليون عامل 18والي ح) 

 (.مليون عامل 11بحوالي ) و العراق ( مليون عامل 1,45حوالي )

، %3943الخدمات على أكبر نسبة من القوة العاملة مقدرة ب  قطاعيستحوذ 

 %5548و تجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

.9,,1عام  %1149إلى  1993عام 
7 

يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية حسب آخر بيانات متوفرة  :البطالة -5

، وهو ما يمثل أكثر من ضعف متوسط معدل البطالة في العالم الذي بلغ %1,48بحوالي 

                                                           
7
 .1,ص. 1,11التقرير العربي االقتصادي الموحد لسنة   
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1,1,8في عام  %841نحو 
، و يقدر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام  

 .مليون عاطال 1,41بحوالي  ,1,1

، تجاوز معدل البطالة لذلك العام ,1,1و ضمن الدول التي توفرت لها بيانات لعام 

في كل من األردن، الجزائر، سوريا، فلسطين، تونس، مصر و المغرب، بينما سجلت  6%

 .ي معدالت بطالة متدنيةدول مجلس التعاون الخليج

و تجدر اإلشارة أن معدالت البطالة بين المواطنين ترتفع بشكل كبير في اإلمارات  

 (.على التوالي %1,43و  %,1) و السعودية 

 .2119/2121معدالت البطالة في عدد من الدول العربية عامي  :22رقم  جدول

 (%)الوحدة

 2121 2119 السنة الدولة

 ,154 1146 األردن

 546 , البحرين

 15 1545 تونس

 ,1 1,41 الجزائر

 ,64 941 سوريا

 1848 1143 فلسطين

 43, 45, قطر

 349 ,14 الكويت

 649 ,4, مصر

 941 941 المغرب

 .2121التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة من إعداد الطالب نقال عن  :المصدر

                                                           
8
 .1,11تقديرات منظمة العمل الدولية لسنة   
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أن معدل  ,1,1و  9,,1البطالة لسنتي أنه من خالل المقارنة بين معدالت نالحظ 

البطالة ارتفع في كل من األردن، فلسطين، قطر و الكويت، و تراجع بشكل طفيف في كل 

 .من البحرين، تونس و الجزائر، سوريا و مصر، وبقي كما هو في المغرب

 .دراسة اإلمكانيات المالية :المطلب الرابع

، بعد أن تسببت ,1,1تحسنا في عام شهد الوضع المالي لمعظم الدول العربية 

، ويعود هذا التحسن بشكل 9,,1األزمة المالية العالمية في تراجعه بشكل كبير في عام 

رئيسي إلى زيادة اإليرادات النفطية العربية بعد ارتفاع أسعار النفط الخام في ضوء بداية 

 .تعافي اإلقتصاد العالمي من تبعات األزمة المالية العالمية

في الدول العربية كمجموعة نموا بنسبة  اإليرادات العامة و المنحعرفت وقد 

مليار دوالر 11141لتبلغ  ,1,1في عام  1649%
9

وقد ارتفعت اإليرادات النفطية بنسبة . 

، في حين تراجعت اإليرادات غير الضريبية  %143، و اإليرادات الضريبية بنحو 1949%

 . %846بحوالي ، و الدخل من اإلستثمار  %945بنسبة 

ليبلغ نحو  ,1,1في عام  %141فقد ارتفع اإلنفاق العام بنسبة  أما في جانب اإلنفاق،

، في حين تراجع اإلنفاق  %43,مليار دوالر، و قد ازداد اإلنفاق الجاري بنسبة  89148

، و هذا  %,114، و تراجع أيضا صافي اإلقراض الحكومي بنسبة  %145الرأسمالي بنسبة 

       9,,1في الجدول الموالي الخاص باإلنفاق العام في الدول العربية لعامي  ما نلخصه

 :وفق اآلتي ,1,1و 

 

 

 

 
                                                           

9
 .1,11نقال عن التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة   
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 .2121و  2119اإلنفاق العام في الدول العربية لسنتي  : 21رقم  جدول

 

 

 اإلنفاق العام

 (مليار دوالر) القيمة 

 (%)نسبة التغير 
2119 2121 2 

 44, 9144, 2142, اإلنفاق الجاري

 243- 29241 29,42 اإلنفاق الرأسمالي

 ,224- 241 243 2صافي اإلقراض الحكومي

 241 29242 21342 إجمالي اإلنفاق العام

1 
 .بيانات أولية و تقديرات

 1 
 .يمثل اإلقراض الحكومي ناقصا السداد و يضم معامالت الحكومة في االستحقاقات على المؤسسات العامة

 . 1,11نقال عن التقرير العربي اإلقتصادي الموحد سنة من إعداد الطالب  :المصدر

 

و تمخض عن التطورات في جانبي اإليرادات و النفقات العامة تحول العجز المالي 

إلى فائض كلي  9,,1مليار دوالر في عام  ,1الكلي للدول العربية كمجموعة الذي بلغ 

نجم أساسا عن الفوائض التي سجلتها الدول ، ,1,1مليار دوالر في عام  1,48بمقدار 

 .العربية المصدرة الرئيسية للنفط و الغاز الطبيعي

و قد بلغت نسبة الفائض المالي الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

، أما بالنسبة للدول فرادى، فمازالت بعض الدول العربية ,1,1في عام  %1,كمجموعة 

جاري في ماليتها العامة، كما أن العديد من الدول العربية األخرى  تعاني من عجز مالي

، في حين تفاقم هذا العجز في بعض ,1,1شهد تراجعا في العجز المالي الكلي في عام 

 :وهذا ما يتضح جليا من خالل الجدول الموالي. الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة
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سنتي ( العجز أو الفائض) المجمعة  الموازنة العامة العربية: 22رقم  جدول

2112- 2121 

الفائض الجاري  

 (مليار دوالر)

   الفائض الكلي 

 (مليار دوالر) 

إلى الناتج  الفائض الجاري

 (%)المحلي اإلجمالي 

الكلي إلى الناتج الفائض 

 (%)المحلي اإلجمالي 

2112 118.1 131.3 18.3 11.3 

2111 11,.1 1,1.5 11.5 6.9 

2112 ,35.9 168.9 11.1 1,., 

2119 119.9 -1,., 8.9 -,.1 

2121 
(2)

 11,.9 1,.8 1,.3 1., 

(2)
 .بيانات أولية و تقديرات 

 .1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد سنة من إعداد الطالب نقال عن إحصائيات : المصدر

  :التحليل 

الفرق بين إجمالي هو : العامة المجمعة للدول العربيةالفائض الجاري للموازنة  

 9,,1مليار دوالر سنة  119.9اإليرادات العامة و اإلنفاق الجاري، فقد شهد ارتفاعا من 

، و يعود اإلرتفاع في الفائض الجاري إلى نمو ,1,1مليار دوالر عام  9.,11إلى 

 .  % 3.,مقابل نمو اإلنفاق الجاري بنسبة  %16.9اإليرادات العامة بنسبة 

بعد سنوات  9,,1أن الفائض الجاري تراجع بشكل حاد في عام  و يشار أيضا إلى 

من النمو المتزايد، و بعد تنامي نسبة الفائض الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 

، لترتفع بعد ذلك إلى 9,,1عام  %8.9، فقد تقلصت هذه النسبة إلى 6,,1سنة  11.1%

 .,1,1سنة  %,.,1

الفرق بين إجمالي اإليرادات العامة و المنح و إجمالي  هو: الفائض المالي الكلي 

 .اإلنفاق العام، و قد شهدت معظم الدول العربية تطورات إيجابية فيه
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القائم إلجمالي الدين العام الداخلي للدول الرصيد  ارتفع :الدين العام الداخلي تطورات 

والر في الدول المتوفر مليار د 5,841ليبلغ  ,1,1عام   %646العربية كمجموعة بنسبة 

بشأنها بيانات بهذه المديونية، غير أن نسبة المديونية العامة الداخلية إلى الناتج المحلي 

و هذا ما يوضحه . ,1,1عام  %5545إلى  9,,1عام  %,5اإلجمالي تراجعت من 

 :الجدول اآلتي

 .2121و  2119المديونية العامة الداخلية للدول العربية عامي  :29رقم  جدول

 إجمالي الدين العام الداخلي 

النسبة إلى الناتج المحلي  (مليار دوالر)الرصيد القائم

 (%)اإلجمالي

1,,9 1614, 5,., 

1,1, 
(1)

 5,841 55.5 

 بيانات أولية و تقديرات (2)

نقال عن  ,1,1و  9,,1تم احتسابه على أساس الدول المتوفر حولها بيانات لكل من العامين من إعداد الطالب بحيث  :المصدر

 .1,11التقرير العربي الموحد لسنة 

، ,1,1و على صعيد أداء الدول العربية الخاص بالمديونية العامة الداخلية في عام  

فقد ارتفع الرصيد القائم لهذه المديونية في كل من الجزائر و اليمن و األردن و مصر 

و يعود ارتفاع الدين العام الداخلي . والعراق و لبنان و سوريا و المغرب بدرجات متفاوتة

ففي الجزائر، ارتفع . في معظم هذه الدول إلى ازدياد الحاجة لتمويل العجز المالي الكلي

، حيث آثرت الجزائر اللجوء ,1,1في عام  %5141رصيد المديونية العامة الداخلية بنسبة 

باتباع سياسة تخفيض  إلى اإلقتراض الداخلي لتمويل العجز في الوقت التي استمرت فيه

بعد  ,1,1عام  %1148كما ارتفعت مديونية اليمن الداخلية بنسبة . حجم مديونيتها الخارجية

أما في األردن . لجوءها إلى االقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل العجز المالي

تماد على ، فقد تم اإلع,1,1عام  %1148الذي ازداد فيه رصيد الدين العام الداخلي بنسبة 

وفي مصر، . اإلقتراض المحلي و الخارجي بشكل شبه متوازن لتمويل العجز المالي الكبير



 العربية للدول اإلقتصادية المؤشرات أهم دراسة: الثاني الفصل

 

 

92 

و يشار إلى أن الدين العام . ,1,1في عام  %941ازدادت المديونية الداخلية بنسبة بلغت 

من إجمالي الدين العام الداخلي للدول العربية المتوفر  %33الداخلي لمصر يمثل حوالي 

، و في لبنان بنسبة  %649بشأنها، كما ارتفع الدين العام الداخلي في العراق بنسبة بيانات 

.، في حين جاء اإلرتفاع طفيفا في كل من سوريا و الكويت و المغرب,1,1عام  145%
10

      

في  %1141وفي المقابل، تراجع رصيد الدين العام الداخلي القائم في تونس بنسبة  

ذا التراجع باإلعتماد على اإلقتراض الخارجي، كما انخفض و تم موازنة ه ,1,1سنة 

 .في العام نفسه %141رصيد المديونية الداخلية في موريتانيا بنسبة 

وقد تراجع عبء المديونية الداخلية في معظم الدول العربية المتوفر بيانات بشأنها،  

جمالي في كل من حيث انخفضت نسبة رصيد الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإل

تونس و سوريا و العراق و الكويت و لبنان و مصر و المغرب و موريتانيا، في حين 

فقد تراجعت سبة المديونية . ارتفعت هذه النسبة في كل من األردن و الجزائر و اليمن

عام  %6148إلى  9,,1عام  %,634الداخلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان من 

 %1541إلى  %1641، و في موريتانيا من %1841إلى  %6,45مصر من ، و في ,1,1

 .خالل الفترة نفسها

، و في تونس إلى ,1,1في عام  %1149كما انخفضت هذه النسبة في سوريا إلى  

. %143,، و في المغرب إلى %348، و في الكويت إلى  %843، و في العراق إلى 1349%

ن العام الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى أما في األردن، فقد ارتفعت نسبة الدي

في عام  %9، و في الجزائر إلى %1,41، وازدادت في اليمن إلى ,1,1عام  143%,

1,1,. 

و عند األخذ بعين االعتبار العبء الكلي للمديونية العامة، متضمنة المديونيتين  

، ,1,1و  9,,1من العامين  الداخلية و الخارجية في الدول المتوفر بيانات بشأنها في كل

نجد أن العبء في بعض من هذه الدول يبقى كبيرا على الرغم من تراجعه مؤخرا، ففي 

                                                           
10

 .1,11نقال عن إحصائيات التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لعام   
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في عام  %15545لبنان، فقد بلغت نسبة المديونية العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

إلى كما وصلت هذه النسبة هذه النسبة . 9,,1في عام  %1,348بعد تراجعها من  ,1,1

، و تراجعت في 9,,1في عام  %15141مقارنة بنحو  ,1,1في موريتانيا سنة  11,48%

إلى  %,884، و تراجعت أيضا في كل من تونس من %,964من  %9141مصر إلى 

أما في المغرب، فقد . خالل الفترة ذاتها %,134إلى  %1141، و في سوريا من  8,41%

إلى  9,,1في عام  %8541ارتفعت نسبة المديونية العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 

كما ازدادت المديونية . %8141إلى  %8,46، و في األردن من ,1,1في عام  %,814

في  %141,إلى  9,,1في عام  %5149العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في اليمن من 

، و هذا ما سنلخصه في  %1143إلى %,114، و ارتفعت في الجزائر من ,1,1عام 

 :الجدول اآلتي

           .2121و  2119المديونية العامة اإلجمالية للدول العربية عامي  :21جدول  رقم 

 (مليون دوالر)

 

 الدين العام اإلجمالي الدين الداخلي الدين الخارجي

اإلجمالي الدين العام 

إلى الناتج المحلي 

 (%)اإلجمالي

2119 2121 2119 2121 2119 2121 2119 2121 

 8141 8,46 11136 13,31 11133 ,999 83,5 3,31 األردن

 8,41 ,884 16819 16953 1,11 1931 11811 ,1,96 تونس

 1143 ,114 1,155 18851 1,118 ,1111 3,31 3,15 الجزائر

 ,134 1141 1,965 ,1,95 ,1,31 1,531 89,, 811, سوريا

 15545 1,348 31195 3,6,1 51,19 51,19 ,1,11 11,11 لبنان

 9141 ,964 1,1113 16,835 188111 188111 5,995 55161 مصر

 ,814 8541 81315 ,3111 51951 51951 15318 19586 المغرب

 11,48 15141 139, 5991 6,1 6,1 5516 5159 موريتانيا

 141, 5149 11,33 1,811 3918 3918 8159 8,53 اليمن

 .1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة  من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات :المصدر
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 .دراسة الناتج المحلي اإلجمالي العربي: المبحث الثاني

سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى دراسة الناتج المحلي اإلجمالي  

الذي عرف نموا نتيجة اإلنتعاش اإلقتصادي وارتفاع عائدات صادرات النفط للدول  العربي

 ,14إلى  9,,1تريليون دوالر عام  ,141العربية كمجموعة واحدة، بحيث انتقل من حوالي 

، ومن أجل تسليط الضوء على هذا الجانب األساسي في ,1,1تريليون دوالر سنة 

از أهم النقاط األساسية لهذا المبحث انطالقا من تحليل أداء إبر اإلقتصاد العربي، سنحاول

الهيكل القطاعي للناتج المحلي لي اإلجمالي العربي في مطلب أول، مرورا بالناتج المح

 في الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاقفي مطلب ثاني، وصوال إلى دراسة  اإلجمالي

 .و أخير ثالثمطلب 

 .أداء الناتج المحلي اإلجمالي العربيتحليل : المطلب األول

 ,1,1الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية مجتمعة في عام حقق 

مليار دوالر، و ذلك نتيجة انتعاش  1,11، و ليصل إلى %1845معدل نمو قدره 

ها السنة اإلقتصاديات العربية في أعقاب األزمة اإلقتصادية العالمية التي أثرت على أدائ

 (.9,,1)الماضية 

و ساهم ارتفاع وتيرة النمو اإلقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار النفط في األسواق  

الدولية و زيادة عائدات صادرات الدول العربية المصدرة له، و توسع الطلب على 

صادرات بعض الدول العربية، و تحسن تدفقات اإلستثمارات األجنبية و رؤوس األموال و 

و كان لكل هذه العوامل أثر إيجابي على قيمة الناتج و معدل . ويالت العاملين بالخارجتح

 :وهذا ما نلخصه في الجدول الموالي. ,1,1نمو في الدول العربية خالل عام 
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 (2121-2114و  2111و  2994)الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية  :22رقم  جدول

 (مليون دوالر)

 (2) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995   

مجموع الدول  507,913 714,797 1.152,547 1.370,617 1.585,628 1.993,973 1.743,251 2.027,293

 العربية
 األردن 6650 8461 12589 15056 17110 21993 23853 26463

 اإلمارات 65744 104337 180617 222106 258150 314845 270335 297648

 البحرين 5889 8028 13459 15852 18473 22151 19586 22945

 تونس 18050 21559 32256 34419 38967 44924 43551 44253

 الجزائر 42079 54793 103066 117220 135032 171756 138126 161947

 جيبوتي 498 553 709 770 831 951 1008 1109

 السعودية 142458 188442 315337 356155 384686 476305 376692 447762

 السودان 7003 13379 35186 45467 52849 59585 58325 72519

 سوريا 16617 18937 28499 33333 40405 52582 53943 58898

 العراق 7500 20969 36243 54475 74235 107672 97302 121335

 عمان 13803 19450 30905 36804 41901 60566 46865 63199

 قطر 8138 17760 43040 60497 80751 110712 98313 128593

 جزر القمر 232 202 387 403 465 530 530 557

 الكويت 27181 37708 80799 101574 114564 147541 105929 124244

 لبنان 11122 17261 21861 22438 25047 30080 34929 39221

 ليبيا 30510 34574 47635 55520 68118 86506 63769 73965

 مصر 60106 99590 89528 107378 130367 162464 188489 218393

 المغرب 37407 36958 59524 65640 75224 88880 90553 91319

 موريتانيا 1411 1072 1857 2699 2819 3536 3031 3629

 اليمن 5517 10864 19050 22812 25634 30395 28125 29298

 بيانات أولية(: 2)

 .2122التقرير العربي اإلقتصادي الموحد سنة من إعداد الطالب نقال عن إحصائيات :المصدر

و تشير تقديرات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الثابتة 

، و ذلك نتيجة ,1,1عام  %343إلى  9,,1في عام  %148إلى ارتفاع معدل نموه من 

العربية، على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب  لتحسن أداء معظم اقتصاديات الدول

 .على الصادرات غبر النفطية

و على مستوى الدول العربية فرادى، تظهر تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

تباينا في األداء بين مختلف الدول، فقد  ,1,1باألسعار الثابتة و بالعمالت الوطنية في عام 

عربية معدالت نمو باألسعار الثابتة للناتج المحلي اإلجمالي عام  حققت خمسة عشرة دولة
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، و تجاوز معدل النمو 9,,1تفوق المعدالت المحققة خالل العام السابق أي  ,1,1

في كل من ( %343)  ,1,1باألسعار الثابتة متوسط معدل النمو للدول العربية في عام 

و في ظل وتيرة النمو المرتفع لقطاعي فقد حققت قطر أعلى معدل نم. قطر، اليمن، لبنان

نتيجة  ,1,1و تحسن النمو في اليمن عام . النفط و الغاز، وارتفاع اإلنفاق اإلستثماري

لتبعات البدء المتوقع لتصدير الغاز، و نتيجة لزيادة اإلنفاق االستهالكي، في حين سجل 

، و ذلك 9,,1في عام لكن أقل من الذي تحقق  ,1,1لبنان معدل نمو مرتفع نسبيا في عام 

 .نتيجة لألداء الجيد لقطاعات السياحة و المصارف و البناء و التشييد

نتيجة الرتفاع صادراتها النفطية،  %343وفي العراق ارتفع معدل النمو ليصل إلى 

وفي المقابل سجلت كل من موريتانيا، السودان، مصر، البحرين، جيبوتي، عمان و ليبيا، 

ونس والجزائر والسعودية، سوريا، جزر القمر و الكويت و المغرب ، األردن واإلمارات، ت

 .,1,1معدالت نمو أقل من المتوسط معدل نمو الدول العربية في عام 

ففي موريتانيا يرجع تحسن أداء النمو إلى زيادة صادراتها، و في السودان ورغم 

النمو ظل مرتفعا ، فإن هذا 9,,1عن مستواه في عام  ,1,1تراجع معدل النمو في عام 

و في مصر يرجع ارتفاع األداء الجيد للنمو . بدفع من القطاع النفطي و القطاع الخدماتي

 .,1,1إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي، خاصة خالل الجزء األول من عام 

أما بالنسبة لكل من اإلمارات، الجزائر، السعودية والكويت، عمان، ليبيا، فعلى 

، ,1,1وها لم تكن مرتفعة مقارنة بالدول العربية األخرى خالل الرغم من أن معدالت نم

، نتيجة 9,,1إال أنها تحسنت بشكل واضح بالمقارنة مع تلك المعدالت المسجلة في سنة 

 .لتحسن قطاع النفط

 9,,1مقارنة مع سنة  ,1,1و حققت األردن وتونس تحسنا في أدائها في سنة 

لك رغم بعض الصعوبات المتمثلة في انتهاء فترة بفضل زيادة الطلب على صادراتهما، و ذ

انتعاش قطاع البناء و التشييد، وتباطؤ نمو تدفقات اإلستثمار األجنبي في األردن و تراجع 

أما في سوريا فتراجعت معدالت النمو . نمو القطاع الزراعي من جراء الجفاف في تونس
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بشكل ملحوظ بالعوامل المناخية ، نتيجة لتأثر اإلنتاج الزراعي 9,,1بالمقارنة مع سنة 

 .الغير مالئمة

نتيجة لتراجع  9,,1و في المغرب، فقد تراجعت معدالت النمو مقارنة مع سنة 

 . 9,,1اإلنتاج الزراعي الذي سبق و أن حقق زيادة كبيرة استثنائية خالل عام 

 .الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي: المطلب الثاني

ة في األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخراجية بالمقارنة زياد ,1,1شهد عام  

سنة  %5145مقارنة مع  %5343مع بقية القطاعات، حيث بلغت حصته في الناتج اإلجمالي 

 %5146، و ذلك نتيجة لنمو القيمة المضافة باألسعار الجارية لهذا القطاع بنسبة 9,,1

، قد أدى ارتفاع األهمية النسبية لقطاع 9,,1عام  %5841مقارنة مع انكماش بلغ 

الصناعات اإلستخراجية إلى تراجع حصص بقية القطاعات رغم تسجيلها ارتفاعا في 

، و يأتي قطاع الخدمات الحكومية 9,,1معدالت نموها باألسعار الجارية بالمقارنة مع عام 

حلي اإلجمالي للدول العربية، ثم في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية في الناتج الم

 .قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق في المرتبة الثالثة، ثم قطاع الصناعات التحويلية
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             2114و  2111الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية لسنوات  :22رقم  جدول

                                                                                                        2121  -2119و 

 ( %) :الوحدة                                                                                             

 (2)معدل النمو السنوي باألسعار الجارية  هيكل الناتج المحلي اإلجمالي 

2111 2114 2119 2121 2111-2114 2112-2119 2119-2121 

 :قطاعات اإلنتاج الكلي منها

 الزراعة

 الصناعات األستخراجية

 الصناعات التحويلية

 باقي قطاعات اإلنتاج

 :إجمالي قطاع الخدمات منها

 الخدمات الحكومية

 صافي الضرائب غير المباشرة

 :الناتج المحلي اإلجمالي

4444 

146 

5,41 

1,48  

846  

,241  

1143  

148  

211 

214, 

8,1 

5641 

948 

848 

3242 

1,4, 

141 

211 

4,41 

843 

5145 

941 

145 

,4,2 

1141 

141 

211 

4144 

841 

5343 

945 

848 

,242 

114, 

14, 

211 

2249 

,46 

1345 

141 

941 

242 

149 

-141 

21 

-2349 

1146 

-5841 

145 

146 

,49 

943 

11,41 

-2242 

2242 

1,4,, 

5146 

1143 

345 

944 

1,45 

,49 

2243 

 .معدل النمو السنوي للقيمة المضافة(: 1)

 .1,11قاعدة بيانات التقرير العربي الموحد لسنة من إعداد الطالب باستخدام  :المصدر

وقد تباينت األهمية النسبية للقطاعات في تكوين الناتج بين الدول العربية،إذ احتل  

المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية في  ,1,1قطاع الصناعات اإلستخراجية في عام 

في اإلمارات  %5148في ليبيا، و  %1141الناتج في تسع دول عربية بحصة تراوحت بين 

قطاع الزراعة على المرتبة األولى في السودان بحصة بلغت  العربية المتحدة، و حاز

و الخدمات  %1846و قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق في لبنان بحصة بلغت  %,514

و الصناعات التحويلية في مصر و تونس  %1949الحكومية في األردن بحصة بلغت 

 .على التوالي %1,49و  %1841بحصة بلغت 
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 .الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق :المطلب الثالث

سنتناول من خالل هذا المطلب دراسة للناتج المحلي حسب بنود اإلنفاق و ذلك 

بالتطرق إلى اإلستهالك النهائي بشقيه العائلي و الحكومي و دراسة اإلنفاق االستثماري 

 .ونخلص إلى دراسة لفجوة الموارد

العائلي و الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت حصة اإلستهالك النهائي بشقيه 

، بينما كانت %1846، و بلغت حصة اإلستثمار ,1,1سنة  %8541للدول العربية نسبة 

 :، و هذا ما يوضحه الشكل اآلتي%943حصة فجوة الموارد حوالي 

 

 .1,11 التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنةمن إعداد الطالب اعتمادا على بيانات  :المصدر

عام  %5، مقابل ,1,1عام  %945لقد ارتفع اإلنفاق االستهالكي بمعدل نمو بلغ 

مقارنة مع  %8541، على الرغم من انخفاض نسبته في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 9,,1

 .9,,1عام  8146%

عام  %1846وانخفضت أيضا نسبة اإلستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ 

بعد  %1,41، إال أن اإلستثمار سجل نموا بلغ معدله 9,,1عام  %1145 مقارنة مع ,1,1

 .9,,1عام  %841أن سجل انكماشا بلغ معدله 

47,50% 

16,20% 

26,80% 

9,50% 

 اإلستهالك العائلي

 اإلستهالك الحكومي

 اإلستثمار اإلجمالي

 فجوة الموارد
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و كمحصلة انخفاض حصة كل من اإلنفاق اإلستهالكي و اإلستثمار ارتفعت نسبة 

و ذلك في ضوء األداء الجيد لقطاع . 9,,1عام  %49,مقابل  %943فجوة الموارد لتبلغ 

ت، و بالتالي ارتفعت نسبة تغطية صادرات السلع و الخدمات للواردات في الدول الصادرا

 .9,,1عام  %11145مقابل  ,1,1عام   %11541العربية كمجموعة لتصل إلى حوالي 

                                                                             (    2119،2121، 2111،2114)هيكل الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية حسب بنود اإلنفاق  :23رقم  جدول

(%) 

 معدل النمو السنوي باألسعار الجارية األهمية النسبية لبنود اإلنفاق 

1,,, 1,,3 1,,9 1,1, 1,,,-1,,3 1,,6-1,,9 1,,9-1,1, 

 :ياالستهالك النهائ

 اإلستهالك العائلي

 اإلستهالك الحكومي

 :اإلستثمار اإلجمالي

 :فجوة الموارد

 صادرات السلع و الخدمات

 واردات السلع و الخدمات

2242 

,94, 

1646 

2941 

2242 

,,48 

5141 

2143 

,,45 

184, 

2244 

2342 

3,46 

5848 

2142 

3,43 

114, 

2143 

,49 

,141 

,149 

2242 

,94, 

1646 

2941 

2242 

,,48 

5141 

14, 

141 

848 

2242 

* 

1,41 

1541 

341 

14, 

149 

-242 

* 

-1941 

-1,43 

943 

94, 

649 

2,42 

* 

1,4, 

645 

 2243 2242- 2141 21141 21141 21141 21141 الناتج المحلي اإلجمالي

 

 (.2/2و  2/4ملحق ) و قاعدة بيانات التقرير اإلقتصادي العربي الموحد 2122التقرير العربي الموحد لعام  من إعداد الطالب، :المصدر

أدى تراجع نسبة اإلستهالك العائلي و اإلستهالك الحكومي في الناتج  :اإلستهالك النهائي

إلى تراجع نسبة اإلستهالك النهائي بالرغم من ارتفاع كل  ,1,1المحلي اإلجمالي في عام 

، و معدل نمو 9,,1عام  %,14مقابل  %,94من معدل نمو اإلستهالك العائلي ليصل إلى 

 .9,,1عام  %149مقابل  %649اإلنفاق الحكومي إلى 

اإلنفاق اإلستثماري باألسعار الجارية في الدول العربية ارتفع  :اإلنفاق اإلستثماري

، و سجلت كل 9,,1عام  %841، مقارنة بانكماش بلغ ,1,1سنة  %1,41كمجموعة نسبة 

من عمان، العراق، األردن، قطر، السودان أعلى معدالت نمو في اإلنفاق اإلستثماري في 
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، ثم الكويت و موريتانيا و مصر %16و  %41,,بنسبة تراوحت بين  الدول العربية

، و يرجع اإلرتفاع في %1341و  %1,43واإلمارات و البحرين بمعدالت تراوحت بين 

معدالت نمو اإلستثمار في عدد من هذه الدول إلى زيادة اإلنفاق اإلستثماري الذي صاحب 

 .إدخار محلي مرتفعةارتفاع عوائد النفط و تسجيلها فوائض و معدالت 

باإلضافة إلى ذلك، يرجع النمو المرتفع لإلستثمار في عمان و العراق إلى مواصلة  

جهود اإلعمار و تطوير الطاقة اإلنتاجية فيهما، و في قطر إلى استكمال عدد من المشاريع 

خاصة في قطاع الغاز المسال و في قطاع البناء السكني و الصناعي، و سجلت كل من 

 .ي و المغرب أدنى معدالت نمو لإلستثمارجيبوت

ارتفعت قيمة الصادرات العربية من  :صادرات وواردات السلع و الخدمات و فجوة الموارد

مليار دوالر عام  1,,1إلى  9,,1مليار دوالر عام  651السلع و الخدمات من حوالي 

 . 9,,1عام  %1941مقابل انكماش بلغ  %,1,4، مسجلة بذلك معدل نمو بلغ ,1,1

مليار دوالر عام  1,1وارتفعت قيمة الواردات من السلع و الخدمات من حوالي  

مقابل انكماش بلغ  %645، أي بزيادة نسبتها ,1,1مليار دوالر في عام  6,9إلى  9,,1

، و بذلك تحّسن وضع الميزان الجاري للسلع و الخدمات، و تحسنت 9,,1عام  1,43%

 9,,1عام  %11145في الدول العربية كمجموعة من نسبة تغطية الصادرات للواردات 

 .,1,1عام  %11541إلى 
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 .نمط التجارة الخارجية للدول العربية و اتجاهاتها: المبحث الثالث

باإلنتعاش النسبي لإلقتصاد العالمي،  ,1,1التجارة اإلجمالية العربية في عام  تأثرت 

حيث ساهمت الزيادة في األسعار العالمية للنفط الخام و السلع األولية األخرى إلى ارتفاع 

قيمة الصادرات العربية، كما ارتفعت الواردات العربية جراء اإلرتفاع الملحوظ في أسعار 

 .غذائيةاستيراد السلع ال

، فقد زادت قيمة الصادرات ,1,1أما بالنسبة التجاهات التجارة العربية في عام  

اإلجمالية إلى جميع الشركاء التجاريين الرئيسين بدرجات متفاوتة، وزادت أيضا قيمة 

واردات الدول العربية من غالبية شركائها التجاريين الرئيسيين، أما فيما يتعلق بالتجارة 

 1141لتبلغ نحو  % 141بية، فقد سجلت الصادرات البينية زيادة طفيفة بنسبة البينية العر

 .,1,1مليار دوالر في عام 

وفيما يخص تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، فبلغت قيمة التجارة البينية للبترول  

من التجارة العربية  % 1,41مشكلة حصة  ,1,1مليار دوالر في عام  1,49الخام نحو 

نية، و بالنسبة لمكونات التجارة البينية غير النفطية، تستأثر المصنوعات األساسية البي

الحصة األكبر، و يلي ذلك البتروكيماويات، ثم الغاز الطبيعي بأنواعه، فاألغذية والحيوانات 

 .الحية، و أخيرا اآلالت و المعدات

الموالية وفق  و سنحاول التفصيل في كل هذه المعطيات من خالل المطالب األربع 

 :الترتيباآلتي

 .تحليل أداء التجارة الخارجية للدول العربية :المطلب األول

تحليل أداء التجارة الخارجية للدول العربية، يقتضي منا دراسة الصادرات إن   

 9,,1والواردات للدول العربية، حيث شهدت التجارة العربية تراجعا ملحوظا خالل عام 

السلبية لألزمة اإلقتصادية والمالية العالمية، وبعد ذلك عاودت الصادرات نتيجة للتبعات 

لتبلغ حوالي  %1341، حيث سجلت زيادة بنسبة ,1,1اإلجمالية العربية نموها في عام 
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، و تعزى هذه الزيادة 9,,1مليار دوالر في عام  111مليار دوالر مقارنة مع نحو  ,,9

وذلك  ,1,1العالمية و استقرارها النسبي خالل عام  بشكل رئيسي إلى إرتفاع أسعار النفط

بالمقارنة مع حركة األسعار خالل العامين السابقين، وقد تقاربت نسبة زيادة الصادرات 

، الذي أبقى وزن ,1,1اإلجمالية العربية مع نسبة زيادة الصادرات العالمية في عام 

أي ما نسبته  9,,1تواه لعام الصادرات العربية في الصادرات العالمية تقريبا عند مس

349%. 

عام  %1,41أما بالنسبة ألداء الواردات اإلجمالية العربية، فقد سجلت زيادة بنسبة  

مليار دوالر في عام  ,39مليار دوالر، بعد أن بلغت نحو  833لتبلغ حوالي  ,1,1

ة وارتفاع ، ولقد تأثرت الواردات اإلجمالية العربية بارتفاع أسعار المواد الغذائي9,,1

أسعار استيراد النفط الخام بالنسبة للدول المستوردة له، وقد انخفضت حصة الواردات 

، و هذا وفق ,1,1عام  %45,إلى  9,,1عام  %41,العربية في الواردات العالمية من 

 (2121-2112)التجارة الخارجية العربية        :,2رقم  جدول :الجدول اآلتي

معدل التغير  (%) معدل التغير السنوي (دوالر أمريكيمليار ) القيمة البنود

السنوي في 

-2112الفترة 

2119(%) 

2112 2111 2112 2119 2121 * 2112 2111 2112 2119 2121* 

 146 1341 5143 - 5,43 1841 ,514 43,,9 11145 8.,14,1 19346 ,8634 الصادرات العربية

 1543 1,41 1141 - ,134 5148 ,114 83341 39,45 815.1 35641 ,84,, الواردات العربية

الصادرات 

 العالمية

114115 1,4,,, 184118 114311., 134156 1841 1348 1341 -1145 1141 141 

 41, 1,49 ,154- 1343 ,134 1843 134518 ,.114116 ,18431 ,,1,45 114,51 الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية 

 العالميةفي الصادرات 

341 341 848 848 349  

وزن الواردات العربية 

 في الواردات العالمية

545 546 ,41 ,41 ,45 

 .بيانات أولية*

ومنظمة التجارة العالمية بالنسبة لبيانات التجارة  2121التقرير العربي الموحد لعام من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات : المصدر

 .العالمية
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، فقد حققت ,1,1أداء التجارة الخارجية للدول العربية فرادى في عام وعلى صعيد  

معظم الدول العربية تحسنا في أداء صادراتها ، فبالنسبة للدول المصدرة الرئيسية للنفط التي 

ارتفعت صادراتها اإلجمالية بنسب أعلى من الدول العربية األخرى، فقد حققت ليبيا أعلى 

ثم السعودية فالعراق و الكويت  %941,يها قطر بنسبة زيادة تل %8949نسبة زيادة بلغت 

 .%1,41و  %5,48وعمان و الجزائر والبحرين و اإلمارات بنسب تراوحت بين 

إثر  %,3و بالنسبة للدول العربية األخرى، حققت موريتانيا أعلى نسبة زيادة بلغت   

لعالمية، تلتها السودان التي زيادة صادراتها للحديد الخام الذي شهد ارتفاعا في أسعاره ا

، و أتت المغرب في المرتبة الثالثة و التي شهدت %5641ارتفعت صادراتها بنسبة 

و التي تعود لزيادة صادراتها للفوسفات و مشتقاته بشكل  %1843صادراتها زيادة بنسبة 

، و سجلت أربع %1146رئيسي، أما األردن فقد سجلت زيادة في صادراتها بلغت نسبتها 

و هي سوريا وتونس ولبنان ومصر  %13دول أخرى زيادة في صادراتها بنسب أقل من 

 %1143و القمر  %5943أما الدول التي تراجعت صادراتها فهي اليمن بنسبة . والصومال

 .%9وجيبوتي 

، فقد ارتفعت قيمتها ,1,1أما فيما يتعلق بأداء واردات الدول العربية فرادى في عام 

، و سجلت تسع دول (الكويت) %1,41و( ليبيا) %8141تراوحت في عشر دول بنسب 

، أما الدول (اليمن) %146و ( المغرب) %646تراوحت بين  %,1أخرى زيادة تقل عن 

 .%343و قطر بنسبة  %1التي سجلت تراجعا في قيمة وارداتها فهي جيبوتي بنسبة 

 .اتجاهات التجارة العربية اإلجمالية :المطلب الثاني

التطورات اإليجابية في السوق النفطية العالمية و تحسن أداء معظم لقد تحسنت  

اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية في زيادة التجارة اإلجمالية العربية مع شركائها 

التجاريين الرئيسيين، فبالنسبة التجاه الصادرات العربية، فقد حققت الصادرات العربية إلى 

، و ضمن آسيا استأثرت الصادرات إلى الصين بأعلى  %5148دة بلغت آسيا أعلى نسبة زيا
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، ثم %1.1,تلتها باقي الدول اآلسيوية األخرى بنسبة  %3149نسبة زيادة وصلت إلى 

 .%,4,اليابان بنسبة 

وبالنسبة إلى الصادرات العربية باتجاه اإلتحاد األوربي، فقد سجلت نسبة زيادة بلغت  

1141% ، 

، كما  %949رات العربية إلى الواليات المتحدة زيادة أيضا بلغت نسبتها و شهدت الصاد 

، أما الصادرات البينية %5541زادت الصادرات العربية إلى باقي دول العالم بنسبة بلغت 

 .,1,1في عام  %141العربية فقد ارتفعت بنسبة طفيفة 

لعربية و في أما فيما يخص حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات ا 

ضوء الزيادات في قيمة الصادرات العربية إلى معظم اإلتجاهات فلم يطرأ تغير يذكر على 

فقد حافظت الدول اآلسيوية على حصتها في الصادرات العربية مع تحقيق . هذه الحصص

، و ضمن 9,,1عام  %45,,مقابل  ,1,1عام  %,14,زيادة طفيفة لتصل إلى نسبة 

عام  %1146إلى الدول اآلسيوية، تراجعت حصة اليابان من  حصة الصادرات العربية

، أما الصين فقد ارتفعت حصتها من الصادرات العربية ,1,1عام  %1,41إلى  9,,1

، وارتفعت أيضا حصة الصادرات العربية إلى بقية الدول اآلسيوية لتصل إلى %641لتبلغ 

 .خالل نفس الفترة %1,46مقابل  1548%

ل التي انخفضت حصتها في الصادرات العربية، فقد تراجعت أما مجموعات الدو 

، و تراجعت أيضا حصة  %1345إلى  %1346حصة اإلتحاد األوربي بصورة طفيفة من 

، فحصة الصادرات البينية %141إلى  %641الصادرات العربية إلى الواليات المتحدة من 

.خالل الفترة نفسها %648إلى  %1,48العربية من 
11
 

و في ما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريين الرئيسيين، فقد شهدت زيادة  

، فقد حصلت أعلى زيادة ,1,1متفاوتة في قيمتها من جميع المصادر الرئيسية في عام 

                                                           
11

 .1,11كثر، أنظر التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة لمعلومات أ  
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ثم الواردات العربية من الصين بنسبة  %1541للواردات العربية من اليابان بنسبة بلغت 

، %943ارتفعت الواردات العربية من الواليات المتحدة بنسبة ، كما %649زيادة بلغت 

، أما الواردات العربية من اإلتحاد األوربي فقد %843والواردات العربية البينية بنسبة 

 .%1سجلت نسبة زيادة بأقل من واحد 

وفي جانب التوزيع النسبي لحصص الشركاء التجاريين في الواردات العربية، فقد  

عام  %5549لواردات العربية من الدول اآلسيوية بصورة طفيفة من تراجعت حصة ا

، غير أن ضمن هذه الدول حافظت كل من الصين واليابان ,1,1عام  %5146إلى  9,,1

على التوالي، كذلك حافظت  %43,و  %1141على حصصهما في الواردات العربية بنسبة 

، أما اإلتحاد األوربي فقد  %641بة الواليات المتحدة على حصتها في الواردات العربية بنس

، ,1,1عام  %1845إلى  9,,1عام  %1649تراجعت حصته في الواردات العربية من 

خالل الفترة  %1146إلى  %1141وتراجعت أيضا حصة الواردات البينية العربية من 

 .نفسها
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 :و سنوضح كل هذا من خالل الرسم البياني المواتي

 ,1,1اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين عام :14 الشكل البياني رقم

  

 (.1,ملحق رقم ) ,1,1من إعداد الطالب باستخدام بيانات التقرير العربي الموحد لسنة : المصدر 

 

 .التجارة البينية للتجمعات العربية :المطلب الثالث

المعلومات و البيانات المجمعة تشير عن تطور أهمية التجارة البينية في التجارة إن  

اإلجمالية لتجمعات عربية و هي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و مجلس التعاون 

لدول الخليج و اتحاد دول المغرب العربي و دول اتفاقية أغادير، أن مساهمة التجارة البينية 

، وذلك راجع إلى اإلرتفاع في ,1,1الية لهذه التجمعات تراجعت في عام في التجارة اإلجم

قيمة التجارة اإلجمالية لهذه التجمعات، سواء من جانب الصادرات أو الواردات بنسب أعلى 

 من ارتفاع قيمة التجارة البينية لكل منها و ذلك خالل الفترة نفسها، و هذا ما نستخلصه من 

 :الجدول و الشكل اآلتيين

 

 

 

8,6 

15,3 

7,7 

10,7 

8,1 
23,6 

26 
 الدول العربية

 اإلتحاد األوربي

 الواليات المتحدة

 ـ اليابان 

 ـ الصين

 ـ باقي دول آسيا

 باقي دول العالم

(% )المساهمة في الصادرات العربية   
 

11,8 
26,3 

8,7 

4,5 
11,2 

17,1 

20,4 

 الدول العربية

 اإلتحاد األوربي

 الواليات المتحدة

 ـ اليابان 

 ـ الصين

 ـ باقي دول آسيا

 باقي دول العالم

(% )المساهمة في الواردات العربية   
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 .2121-2111للتجمعات العربية  مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة اإلجمالية: 24رقم  الجدول

 التجمعات العربية

 (مليون دوالر أمريكي) التجارة البينية 

معدل  قيمة الصادرات البينية

 التغير

2121

% 

 قيمة الواردات البينية
معدل 

التغير 

2121 % 

1,,1 1,,6 1,,9 1,1, 1,,1 1,,6 1,,9 1,1, 

منطقة التجارة الحرة العربية 

 الكبرى
864961 954111 1348,, 134,61 -,41 814181 634,16 114,31 1,4136 ,43 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربي
514311 ,1459, 5541,, 1143,, -1849 194186 194919 15483, 134,,9 341 

 إتحاد دول المغرب العربي
14581 545,1 14895 14693 143 14519 54,,, 14359 14811 341 

 دول اتفاقية أغادير
14561 14118 14113 14191 -,43 14331 14,39 14931 14951 -,41 

  (%)المساهمة في إجمالي الواردات  (%)المساهمة في إجمالي الصادرات 

منطقة التجارة الحرة العربية 

 الكبرى
941 946 946 64,  1141 1545 1149 1148  

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربي
841 84, 341 ,41  841 643 849 14,  

 إتحاد دول المغرب العربي
148 14, 143 14,  14, 141 141 14,  

 دول اتفاقية أغادير
149 545 549 545  14, 146 141 148  

 .وتقارير قطرية و دولية متنوعة 1,11اإلقتصادي الموحد لسنة التقرير العربي من إعداد الطالب بيانات  : المصدر

و سنبين مدى مساهمة الصادرات و الواردات البينية في إجمالي الصادرات 

 :والواردات العربية الواردة في الجدول أعاله من خالل الشكل البياني اآلتي

 

 

 

 

 

 



 العربية للدول اإلقتصادية المؤشرات أهم دراسة: الثاني الفصل

 

 

109 

 .2121-2111حصة الصادرات و الواردات البينية في إجمالي الصادرات و الواردات للتجمعات العربية : 12رقم البياني  لشكلا

 

 .,من إعداد الطالب وفقا للجدول رقم  :المصدر

 (جيبوتي، الصومال، القمر وموريتانيا)تشمل جميع الدول العربية باستثناء : منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى -

 (اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر و الكويت) لدول الخليج العربي تضم مجلس التعاون  -

 (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب و موريتانيا) إتحاد دول المغرب العربي يضم  -

 (. األردن، تونس، مصر و المغرب) دول إتفاقية أغادير تضم  -

 

 .نيةتطور الهيكل السلعي للتجارة العربية البي :المطلب الرابع

تشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية، إلى زيادة األهمية  

النسبية للوقود المعدني و المعادن األخرى في مكونات الصادرات البينية، حيث ارتفعت 

عام  %1141مقارنة بحصة  ,1,1سنة  %1545حصة هذه الفئة السلعية لتبلغ نسبتها 

فئة الوقود و المعادن إلى ارتفاع أسعار كل من النفط الخام  ، و ترجع زيادة أهمية9,,1

 .,1,1والغاز الطبيعي وكذلك عدد من المعادن األخرى في الدرجة األولى سنة 
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 )%(المساهمة في إجمالي الواردات )%(المساهمة في إجمالي الصادرات

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 إتحاد دول المغرب العربي

 دول اتفاقية أغادير
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وعليه، انخفضت األهمية النسبية لفئتي السلع الزراعية و المصنوعات في هيكل  

إلى  9,,1سنة  %1143الصادرات البينية، و قد تراجعت حصة السلع الزراعية من نسبة 

، أما في ما يتعلق بالمصنوعات التي تشكل أعلى حصة في الصادرات ,1,1عام  1149%

، وتراجعت بدورها ,1,1عام  %643,إلى  9,,1سنة  %9,البينية فقد تراجعت أيضا من 

 %1641الفئات الرئيسية للمصنوعات، فانخفضت حصة المصنوعات األساسية من نسبة 

، كما انخفضت حصة فئة اآلالت و معدات  النقل من ,1,1عام  %18,1إلى  9,,1عام 

وفي المقابل سجلت المواد الكيماوية . من الصادرات البينية العربية %1148إلى  1541%

زيادة طفيفة في حصتها من ( عضوية وغير عضوية ومنتجات دوائية و صيدلية)

، كما ارتفعت حصة 9,,1 عام %1141مقابل  ,1,1عام  %1143الصادرات البينية لتبلغ 

 .خالل نفس الفترة %345مقابل  %645المصنوعات المتنوعة األخرى لتبلغ 

فمن المعروف أن الواردات البينية العربية البينية،  بهيكل الوارداتأما فيما يتعلق  

هي نفسها الصادرات البينية العربية مضاف إليها قيمة الشحن و التأمين ، وعليه فمن 

النظرية فإن الهيكل السلعي للواردات البينية يجب أن ال يختلف عن الهيكل السلعي الناحية 

للصادرات البينية، إال أنه عمليا توجد اختالفات إحصائية ناتجة عن اختالف الترتيب 

وأساليب التسجيل و التصنيف، ما ينتج عنه فوارق بين أرقام الصادرات و الواردات البينية 

الفئات السلعية في الصادرات البينية مع الواردات البينية، و لكن رغم هذه وبالتالي تباين قيم 

أن  ,1,1اإلختالفات، يالحظ من خالل البيانات المجمعة عن هيكل التجارة البينية لعام 

الحصص السلعية الرئيسية للواردات البينية حافظت على نسب متقاربة وفي نفس اإلتجاهات 

 .لسلعية للصادرات البينيةالعامة التي سلكتها الحصص ا

 :ومن خالل ما سبق ذكره نلخص هذه المعطيات في الجدول اآلتي

 

 

 



 العربية للدول اإلقتصادية المؤشرات أهم دراسة: الثاني الفصل

 

 

111 

 (مليار دوالر)          الهيكل السلعي للصادرات و الواردات البينية :22رقم  الجدول

 

 السلعة

 الواردات البينية الصادرات البينية

متوسط  2121 2119 2112 2111 2112

الفترة 

2112-

2119 

متوسط  2121 2119 2112 2111 2112

الفترة 

2112-

2119 

 1,45 1,49 1541 ,164 1941 1,41 1846 1149 1143 1341 1341 1541 السلع الزراعية

الوقود المعدني 

 والمعادن األخرى

534, 1141 1145 1141 1545 1849 1846 1848 1,41 1149 1846 1,41 

 3346 ,14, ,3,4 3,45 8141 3143 ,314 643, ,94, 3,41 ,364 149, المصنوعات

 1341 1,41 1,45 ,1,4 1641 1841 ,114 1143 1141 1,41 1145 941 المواد الكيماوية

 1141 1349 1143 1,41 ,164 1,41 1641 1841 1641 1,43 ,194 1848 مصنوعات أساسية

اآلالت ومعدات 

 النقل

134, 1949 1141 1541 1148 1848 1348 1646 1143 1141 943 1349 

مصنوعات متنوعة 

 أخرى

841 145 346 345 645 841 346 349 34, 843 145 349 

 341 443 349 249 341 441 349 243 243 343 342 341 سلع غير مصنفة

 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 المجموع

 . 1,11التقرير العربي اإلقتصادي الموحد لسنة من إعداد الطالب باستخدام بيانات : المصدر
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 :خالصة الفصل الثاني

من خالل ما ورد في هذا الفصل من معلومات حول المؤشرات االقتصادية للدول 

العربية، فإنه يتبين أنه بمقدور الدول العربية أن ترفع حجم تجارتها البينية بنسب كبيرة في 

واستغالل موارد اإلقتصاد  ،قات التي تحول دون ذلكالمعوحال ما إذا عملت على معالجة 

العربي من إمكانيات زراعية وموارد طاقوية وطاقات بشرية، و اإلمكانات المالية 

وظيفية في المنطقة  مما سيخلق فرص استثمارية ووالتجارية المتاحة أحسن استغالل، 

عتبر تحديا سياسيا و اجتماعيا ، خاصة و أن معدالت البطالة في المنطقة العربية تالعربية

مما يتطلب تحسين الوضع في هذه المنطقة من خالل خلق وظائف جديدة عبر ترويج 

 .األعمال و المشاريع و دعم التجارة 
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 .دراسة قياسية للتجارة العربية البينية وفق نموذج الجاذبية: لفصل الثالثا

 :تمهيد 
يمكن تقييم أداء التجارة باستخدام عدد من األساليب القياسية، من بينها نموذج الجاذبية 

(Modèle de Gravité)  الذي ثبت اتساقه بالنسبة إلى تفسير عدة أنواع من التدفقات، كالهجرة و التنقل

و السياحة و النقل البحري للسلع و تدفقات التجارة الثنائية، وعلى وجه خاص تستطيع المعادالت 

مثال، بعوامل ( ص)مثال إلى نقطة مقصد ( س)اللوغاريتمية الخطية أن تفسر التدفق من نقطة مصدر 

ية تخص هاتين النقطتين، و عوامل اقتصادية أخرى تحفز أو تعوق الحركة من المصدر إلى اقتصاد

 1.المقصد

و ما يميز نموذج الجاذبية هو أنه ال يستند في تفسيره للتجارة الثنائية إلى فروض يجري  

سانسو و : استنباطها نظريا، بل إلى نوع من التقريب البديهي، وهو ما أوضحه بعض اإلقتصاديين أمثال

، يضاف إلى ذلك أن الدراسات التي اعتمدت أسلوب 2(Sanso,Guairan and Sanz)غايران و سانز

نموذج الجاذبية لتفسير التجارة الثنائية حقق معظمها نجاحا، وهو األمر الذي قلما يحدث في الدراسات 

 .اإلقتصادية

أن هذا النموذج : أولهاتبارات إذا و باختصار، فاختيار نموذج الجاذبية يقوم على عدد من اإلع 

يتميز بتقديم أقوى التفسيرات في علم اإلقتصاد، وامتالك قدرة عالية على التفسير في أوضاع مختلفة، 

أنه يمكن أن يدرج فيها عدد : ثالثا أنها كثيرا ما تستخدم لمقارنة التجارة داخل الدول و في ما بينها،: ثانيا

أو خفضا لتكاليف المعامالت، ومن هذه العوامل المسافة الطولية بين كبير من العوامل التي تمثل رفعا 

 .الدول، ووجود لغة مشتركة، واإلنتماء إلى تاريخ استعماري متماثل و المشاركة في الحدود

قات التجارة في مبحث أول، وعليه، سنحاول تسليط الضوء على نموذج الجاذبية لتفسير تدف 

 .للتدفقات التجارية على دول شمال إفريقيا في مبحث ثاني قياسيةبعدها إسقاط النمذجة الو

 

                                                           
1
 : J.Bergstrand, « The gravity Equation in International Trade:نقال عن 312أنظر  محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص   

Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence »,Review of Economics and statistics, vol 67 N° 3  
;1985,pp 474-481 

2
 M.Sanso, R.Guairan and F.Sanz:” bilateral trade flows, The gravity Equation, and functional Form » Review of 

Economics and statistics, vol 75 N° 2  ,1993,pp 266-275.  
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 .نموذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة: المبحث األول

في )نموذج الجاذبية بأهمية بالغة في أدبيات اإلقتصاد الدولي، حيث يجعل يحظى  

التي تفصل بين المسافة التوقعات بشأن تدفقات التجارة مبنية على أساس ( شكله األساسي

 قانون نيوتنالدول و التفاعل بين األحجام اإلقتصادية لهذه الدول، بحيث يحاكي هذا النموذج 

 .للجاذبية الذي يعتبر أيضا المسافة و الحجم المادي بين كتلتين

و لقد القى هذا النموذج نجاحا صريحا من وجهة نظر اإلقتصاد القياسي، في حين  

نظرية موضوع خالف واسع، و من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تبقى مبرراته ال

المبررات النظرية لنموذج الجاذبية في مطلب أول، ثم نتناول النموذج الموسع للجاذبية و 

 .دوره في تقييم أثر االتفاقيات اإلقليمية للتجارة في مطلب ثاني

 .المبررات النظرية لنموذج الجاذبية: المطلب األول

استخدام نموذج الجاذبية في أدبيات التجارة العربية البينية محدود جدا، ويرجع هذا  إن 

النقص حسب اإلقتصاديين األطرش و يوسف إلى القدر الكبير من البيانات التي يحتاج إليها 

نموذج الجاذبية
1

و الوزن الكبير  و التي قد يتعذر الحصول عليها بالنسبة إلى الدول العربية، 

للنفط الذي قد يؤدي إلى إحداث تحيز بالنسبة إلى األهمية النسبية للتجارة البينية العربية ومع 

 .باقي العالم

و لفهم محددات التدفقات التجارية ما بين الدول، فإن نموذج الجاذبية في شكله  

رف النموذج األساسي األساسي يفترض أهمية المسافة و األحجام اإلقتصادية للدولتين، و يع

على أنه يساوي j (Fij )إلى الدولة  iمن الدولة ( صادرات أو واردات)للجاذبية بتدفق التجارة 

مقسوما على المسافة  Mjو  Miحاصل ضرب الناتج المحلي اإلجمالي لكل من الدولتين 

                                                           
1
 . « ? Alatrash and Yousef, « Intra-Arab Trade : It Too Little: نقال عن 512محمد محمود اإلمام، مرجع سابق، ص . أنظر د  
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على النحو  و يمكن كتابة هذا التعريف في شكل معادلة فنية. Gبينهما و تنميط التعبير بثابت 

     :اآلتي
                

   
 2 

 .jإلى أو من الدولة  iمن الدولة ( صادرات أو واردات)تدفق التجارة : حيث

  FijG  =ثابت 

MiMj = يعبران عن الحجم اإلقتصادي للدولتين، كمل يقاس بالناتج المحلي اإلجمالي

 .jو  iللدولتين 

Dij  =أو األميال بين الدولتين، و هي مؤشر لتكلفة التجارة المسافة بالكليومترات . 

و يمكن أن تتحول هذه المعادلة إلى شكل خطي ألغراض التحليل اإلقتصادي من  

:، حيث تتمثل المعادلة في شكلها الخطي كاآلتي(Ln)خالل توظيف اللوغاريتم 
3

 

                                               

حيث يالحظ في هذه المعادلة الخطية تفسير لوغاريتم تدفقات التجارة من صادرات أو 

المتغير التابع هنا اعتمادا على ثالثة متغيرات تابعة و المتمثلة في لوغاريتم واردات، وهي  

دة و لوغاريتم المسافة بينهما، حجم إقتصاد الدولة المصدرة و حجم إقتصاد الدولة المستور

كمقياس لمرونة التدفقات التجارية    3و    5و    1دام معلمات النموذج يمكن استخو

 . لتفسير مستوى أحجام إقتصاديات الدول أو المسافة بينها

بنسبة  iإذا زاد حجم اقتصاد الدولة  %1تزيد تدفقات التجارة على وجه التحديد بمعدل 

ا ما زادت المسافة بينهما بنسبة إذ jو  i، في حين تتقلص تدفقات التجارة بين الدولتين 1%

1% ، 

                                                           
2
 J.E.Anderson : " A Theoretical foundation for the gravity equation » American economic Review vol 69 N°1, 

1979 pp 106_116. 
- Elhanan helipman and Paul R. Krugman : " Market structure and foreign teade ( cambridje.Mit Press, 1985).  

3
أوكليدو : نقال عن 20ص5212، 79نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد : أنظر عيسى محمد الغزالي   

 (.5222)و كاندوجان ( 5229)، جاكرانث(5221)، سيرنت (1777)، كروجر(1770) و ماكبي 
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و تشير النتائج التطبيقية إلى أن متغيرات النموذج األساسي تفسر جزءا بسيطا من 

التغيرات في تدفقات التجارة، لذلك عمل الكثيرون على إدخال العديد من المتغيرات اإلضافية 

تعكس هذه المتغيرات مستوى متوسط الدخل . عدم تجانس هذه الدول التي تأخذ بعين اإلعتبار

و عدد السكان و مستوى األسعار، و الحدود المشتركة و العالقات اللغوية و التاريخ 

اإلستعماري المشترك، و أسعار الصرف أو تذبذبها باإلضافة إلى اإلستثمار األجنبي المباشر 

وهمية لتقييم أثر اإلتفاقيات اإلقليمية في تعزيز  المتبادل، كذلك فقد تم اعتماد متغيرات

 .التدفقات التجارية بين الدول المنتمية لهذه التكتالت

إيزارد ونظرا لبساطة هذا النموذج الذي عرض في مجال اإلقتصاد عن طريق 

فقد تحول إلى أحد أهم النماذج المستخدمة ( 1793) و بوهنن( 1795) و تنبرجن، (1720)

 .جارة الدوليةفي تحليل الت

و تركز العمل في السنوات األخيرة على تحسين تقييم معالم هذا النموذج إعتمادا على 

منهجيات اإلقتصاد القياسي الحديثة، و توسيع نطاقها، لتشمل مجموعة كبيرة من المتغيرات 

التي تؤثر على تدفقات التجارة، و أخيرا لربط نموذج الجاذبية باألسس النظرية للتجارة 

الدولية، و يجدر الذكر في هذا الخصوص بأن نموذج الجاذبية للتجارة تعرض في السابق 

النتقادات عديدة وذلك بالنظر ( رغم استخدامه الواسع من طرف اإلقتصاديين القياسيين)

.الفتقاره إلى األسس النظرية
4

 

بما في  ومما يالحظ هو أن النظرية اإلقتصادية للتجارة نفسها تقوم على أسس مختلفة،

الريكاردي ونموذج ذلك هبات الطبيعة و اإلختالفات التقنية، وتزايد الغلة في ضوء النموذج 

 .، ونماذج تزايد الغلة على مستوى الوحدات اإلنتاجية على التواليأولين -هيكشر

، (9191)أندرسون: و خلصت العديد من الدراسات التي قام بها اإلقتصاديون أمثال

أندرسون و فان ، (1727) بركشن، (1729) هيلبمان، (1722) هيلبمان و كروغمان

، إلى أن األسس النظرية للتجارة الخارجية (5225) و إفينت و كيلير، (5223) وينكوب

                                                           
4
  .0ع سابق ص عيسى محمد الغزالي، مرج: انظر  
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تؤدي إلى وجود عالقة جاذبية لتدفقات التجارة، و تذليل المسافة بين مخرجات نموذج 

 .وليةالجاذبية و أهم األسس النظرية في تفسير التجارة الد

 .للتجارة النموذج الموسع لنموذج الجاذبية و تقييم أثر اإلتفاقيات اإلقليمية :المطلب الثاني

باإلضافة إلى عاملي المسافة و حجم اإلقتصاد، فقد سعت األدبيات التطبيقية إلى  

توسيع محددات التدفقات التجارية، غلى سبيل المثال، تبين أن لمتوسط دخل الفرد للشريك 

كما تظهر . ي أثر إيجابي على الصادرات ألنه يعكس القدرة الشرائية للمستهلكينالتجار

الدراسات أن المتغيرات التي تعبر عن القرب مثل الحدود و اللغة و التاريخ المشترك تؤثر 

إجماال بشكل إيجابي على التدفقات التجارية، كذلك الحال، فإن نوعية البيئة المؤسسية المتعلقة 

رة و قيام األعمال و الفساد، تؤثر إيجابا بالتدفقات التجارية إذا ما عكست بحرية التجا

مؤسسات راقية و سلبا إذا عكست بيئة مؤسسية رديئة تقف عقبة في وجه تعزيز التدفقات  

 .التجارية

 وقد توجهت العديد من الدراسات إلى تقدير اآلثار التجارية لإلتفاقات اإلقليمية للتجارة، 

كالمجموعة األوربية و مجموعة دول شمال أمريكا، و منظمة آسيا و المحيط الهادي للتعاون 

إذا كان الشريك التجاري ينتمي إلى  1اإلقتصادي باستخدام متغيرات وهمية تأخذ قيمة 

أوكليدو وماكبي : ما عدا ذلك، مثلما يشير إليه بعض اإلقتصاديين منهم 2اإلتفاقية و 

، (5223)، فيليبيني و موليني (5223)، آدمس (5221)، سيرنت(1777)، كروجر (1770)

 (.5222)، و كاندوجان (5229)جاكرانث 

وقد أدى ذلك إلى العديد من اإلنتقادات، حيث يظن البعض أن استعمال المتغيرات  

الوهمية يؤدي إلى سوء صياغة النموذج، باإلضافة إلى التشكيك أصال في مدى مالئمة 

للجاذبية، وذلك الحتمال انحياز تقديرات المرونة الحقيقية من خالل تقدير  النموذج الخطي

، وهذا ما ذهب إليه بعض (MCO)طريقة المربعات الصغرىمعالم النموذج الخطي الستخدام 

، (1779) ماتياس، (9191) أندرسون، (1727) فيك وموليجان: اإلقتصاديين من أمثال

 (.5229) يروسانتوس سيلفا، و تينر( 1779) بوالك
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و بالرغم من هذه اإلنتقادات و غيرها، إال أن نموذج الجاذبية يستخدم بشكل واسع  

مدفوعا بالتطور الهام في منهجيات اإلقتصاد القياسي المختلفة، التي تمكن من تقدير العالقات 

ى السببية بين المتغيرات المفسرة و تدفقات التجارة، وقد مكنت هذه الدراسات من الوقوف عل

أهمية هذه التكتالت التجارية في تعزيز التجارة البينية للدول األعضاء، في حين لم تحظ 

اإلتفاقات اإلقليمية العربية إال بالقليل من اإلهتمام إال في اآلونة األخيرة، حيث تناول 

التكامل ( 5212) وبيتشاريا وولد، (5227) وليد عبد مواله، (5229) باريدياإلقتصادي 

 .ي المنطقة العربية إعتمادا على نموذج الجاذبيةالتجاري ف

وعلى قدر علمنا، فإن استخدام نموذج الجاذبية في أدبيات التجارة العربية البينية  

لدراسة ما إذا كانت التجارة العربية حيث استخدم األطرش و يوسف نموذج جاذبية محدود، 

دون ما يجب البينية 
5

متغيرات تعبر عن عاديا مع إضافة ، وكان النموذج المستخدم نموذجا  

شملت قاعدة و. تأثير السياسات التجارية و العوامل الثقافية والترتيبات التجارية اإلقليمية

من صادرات وواردات الوطن  %72دولة أخرى تمثل حوالي  03دولة عربية و  57البيانات 

حيث حسبت متوسطات كل  1779 إلى 1772وغطت البيانات الفترة الممتدة . العربي

 .المتغيرات خاللها

ووجد الكاتبان أن التجارة البينية العربية و التجارة العربية مع باقي العالم أقل مما 

تقدره معادلة الجاذبية، وتوصل النموذج إلى أن مجمل التجارة البينية يجب أن يكون أعلى 

لنتائج الحاجة إلى مزيد من تحرير و تؤيد ا. بالمئة 12و  12تحقق بما يتراوح بين مما 

اإلقليمي، كما مزيد من التكامل التجارة في الوطن العربي، بما في ذلك ما يجري في إطار 

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية و اإلتحاد أنهما توصال إلى أن تأثير العضوية 

 .المغاربي كان سالبا ومعنويا

دولة عربية مع  51تدفقات التجارة ل ( 5227)وليد عبد مواله .قد تناولت دراسة د

، في محاولة لتقديم أثر منطقة التجارة العربية الحرة 5229 -1772شريك تجاري للفترة  99

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا،عمان، قطر، : التي تضم) الكبرى 

                                                           
5
 AL-Atrash and youcef, « Intra Arab Trade : is it Too little ? » 
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، (السودان و الجزائر الكويت، لبنان، ليبيا،مصر، المغرب، اليمن، العراق، فلسطين،

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: باإلضافة إلى ثالثة تكتالت إقليمية أخرى هي
6

واإلتحاد  

المغاربي
7
و التي تضم كل من مصر، األردن، المغرب و تونس، في  5220و اتفاقية أغادير  

 .تحفيز التجارة العربية البينية

متغير مفسر للصادرات من  19اشتمل على  وقد تم تقدير نموذج موسع للجاذبية، 

 :، هيtفي السنة  jللدولة  iالدولة 

Ln(Exportsijt) : لوغاريتم صادرات الدولةi  إلى الدولةj  في السنةt. 

Ln GDP ijt  : لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي للدولةi  ضرب الناتج المحلي اإلجمالي

 .tفي السنة  jللدولة 

Ln Distance ij  : لوغاريتم المسافة بين الدولتينi  وj . 

Border ij  : إذا ما كانت هناك حدود مشتركة بين الدولتين  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  و

 .ما عدا ذلك 2

Language ij   إذا ما كانت اللغة األولى مشتركة بين الدولتين    1متغير وهمي يأخذ القيمةi 

 .ما عدا ذلك 2و  jو

Colonizerij   إذا ما اشتركت الدولتين    1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  في التاريخ

 .ما عدا ذلك 2اإلستعماري و 

Trade Freedom ij  مؤشر الحرية التجارية للشريك التجاريj  في السنةt. 

Complementarity ijt  مؤشر توافق التجارة بين الدولتينi وj   في السنةt يعبر عن مدى ،

 . jمع واردات  iتوافق صادرات 

                                                           
6
 .السعودية، الكويت، عمان، قطر، اإلمارات و البحرين: تضم  

7
 .يضم كل من موريتانيا و الجزائر، تونس وليبيا  
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Arab ij   إذا كانت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  ما  2تنتميان إلى الدول العربية و

 .عدا ذلك

GAFTAij : إذا كانت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  تنتميان إلى منطقة التجارة

 .ما عدا ذلك 2الحرة العربية الكبرى و 

GCCij  :إذا كانت الدولتان  1خذ القيمة متغير وهمي يأi وj  تنتميان إلى مجلس التعاون لدول

 .ما عدا ذلك 2الخليج العربية و 

UMAij  : إذا انتمت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  ما  2إلى اإلتحاد المغاربي و

 .عدا ذلك

AGADIRij  : إذا كانت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  تنتميان إلى اتفاقية أغادير  و

 .ما عدا ذلك 2

EUij  : 2إذا كان الشريك التجاري عضوا في اإلتحاد األوربي  و 1متغير وهمي يأخذ القيمة 

 .ما عدا ذلك

NAFTAij  : إذا ما كان الشريك التجاري عضوا في مجموعة  1متغير وهمي يأخذ القيمة

 .ما عدا ذلك 2شمال أمريكا للتجارة و 

ASEANij  : إذا ما كان الشريك التجاري عضوا في إتحاد دول  1متغير وهمي يأخذ القيمة

 .ما عدا ذلك 2جنوب شرق آسيا باإلضافة إلى الهند و الصين، و 

وقد خلص الباحثون إلى تأثر مستوى الصادرات العربية إيجابا بحجم اإلقتصاد وسلبا  

باإلضافة إلى ذلك، بأن تلعب متغيرات بالمسافة، كما يتنبأ النموذج األساسي للجاذبية، 

النموذج الموسع كالحدود المشتركة و التاريخ المشترك دورا مهما في تحفيز التدفقات 

 .التجارية
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من ناحية أخرى، تبين أن الحرية التجارية كمؤشر للبنية المؤسسية للشريك التجاري  

ر توافق التجارة، الذي ال تؤدي كما هو متوقع إلى تحفيز التجارة، وذلك على عكس مؤش

تشير هذه النتيجة إلى . يلعب دورا مهما يزيد عن أهمية الحدود و اللغة المشتركة مجتمعتين

أن تعزيز التجارة البينية العربية ال يمر إال عن طريق تنويع و تشجيع المنتجات المحلية بعيدا 

.عن هيمنة منتجات الطاقة
8

 

جارة الحرة العربية الكبرى، أدت إلى تعزيز كذلك خلصت الدراسات إلى أن منطقة الت 

التجارة بين السبع عشر دولة عربية مقارنة بمستوى التجارة البينية لمجموعة الدول العربية، 

و لكن مستوى التجارة داخل منطقة التجارة الحرة الكبرى يبقى دون المستوى المرجو إذا ما 

للتجارة حول العالم أو بمستوى التجارة البينية قورن بما حققته العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية 

و يرجع هذا الفشل النسبي جزئيا إلى ارتباط . رغم حداثتها 5220بين دول إتفاقية أغادير 

العديد من الدول العربية إلى دول خارج المنطقة بحكم التاريخ، وباتفاقيات التجارة البينية 

 .ع الكتل اإلقتصادية الكبرى وأهمها اآليسينالحرة، وكذلك إلى ارتفاع التدفقات التجارية م

 :خالصة المبحث األول

ينطوي تحليل التدفقات التجارية بين الدول على نظام معقد من العالقات اإلقتصادية و  

وتنبرجن ( 1720)الجغرافية و السياسية، و قد القى نموذج الجاذبية نجاحا كبيرا منذ إيزارد 

اإلنتقادات المتعلقة بمبرراته النظرية، باإلضافة إلى عدم توافق على الرغم من كل ( 1795)

 .اإلقتصاد القياسي في ما يخص صياغة النموذج أو طريقة التقدير

ويمكن إرجاع نجاح نموذج الجاذبية في قدرته على استخدام العديد من المتغيرات  

وحجم اإلقتصاد، حيث  المؤثرة على التجارة، باإلضافة إلى متغيرين أساسين ،وهما المسافة

يمكن هذا النموذج من تأثير مستوى الدخل وعدد السكان ومستويات األسعار، واللغة والحدود 

المشتركة والتاريخ المشترك والعملة الموحدة باإلضافة إلى تقدير أهمية اإلتفاقات اإلقليمية 

 .للتجارة في تعزيز التجارة البينية للدول األعضاء 

                                                           
8
 .9عيسى محمد الغزالي، مرجع سابق ص . د: الحظ  
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عتماد على نموذج مبسط للتدفقات التجارية للدول العربية ،يمكن الخروج من خالل اإل      

بنتيجة مفادها أن اإلتفاقات اإلقليمية العربية األربعة وهي منطقة التجارة الحرة الكبرى 

العربية ومجلس التعاون الخليجي واإلتحاد المغاربي وإتفاقية أغادير، لم تحقق الغرض من 

الت التجارية كاإلتحاد األوروبي ومجموعة شمال أمريكا بعثها على غرار بعض التكت

يستدعي ذلك المزيد من الجهود البحثية للوقوف على أهم المعوقات في وجه التجارة البينية 

 .العربية

 .نمذجة قياسية للتدفقات التجارية بين دول شمال إفريقيا: المبحث الثاني

التجارة ال سيما في ما يتعلق بالتدفقات التطرق إلى نموذج الجاذبية لتفسير تدفقات  بعد 

التجارية في المنطقة العربية في المبحث األول من خالل التطرق إلى المبررات النظرية 

الجاذبية، و بعدها تناولنا النموذج الموسع للجاذبية ودوره في تقييم أثر اإلتفاقات  لنموذج

هذا المبحث دراسة هذا النموذج اإلقليمية للتجارة، في شكل نظري، لذلك سنحاول من خالل 

.بين دول شمال إفريقياعن طريق دراسة قياسية للتدفقات التجارية، لكن 
9
  

ويلخص هذا المبحث من خالل إعطاء نظرة عامة عن إقليم دول شمال إفريقيا في  

وبعدها استنباط  مطلب أول، يليه بعد ذلك وصف النموذج مع تقديم البيانات في مطلب ثان،

 .النتائج و تقديم اسقاطات للدراسة القياسية في مطلب أخير

 .نظرة عامة عن إقليم دول شمال إفريقيا :المطلب األول

إن جل الدراسات اإلقتصادية للتجارة الدولية أثبتت أن هناك ميل إلى تكوين تكتالت  

ليم جغرافي واحد، كما أن تجارية وذلك لتركز التجارة لمجموعة من الدول التي يضمها إق

التركيز يتزايد بالنسبة إلى األقاليم التي تقيم في ما بينها ترتيبات إقليمية، و يثور التساؤل عن 

 .إقليم شمال إفريقيامدى صحة هذه المقولة بالنسبة إلى 

كونها أوال تضم سبعة دول تنتمي كلها إلى  ومن هنا تأتي أهمية إختيارنا لدول شمال إفريقيا،

، باإلضافة إلى أن الدول محل إقليم واحد أو باالحرى قارة واحدة أال وهي قارة إفريقيا

                                                           
9
 .موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس،ليبيا،مصر و السودان: ل منتضم دول شمال إفريقيا ك  
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على غرار إتحاد المغرب العربي الذي يجمع خمس دول  الدراسة تجمعها ترتيبات إقليمية 

ذا ه، نتمي إلقليم شمال إفرقيامن أصل سبعة دول، وكذا اتفاقية أغادير التي تضم ثالث دول ت

باإلضافة إلى كون أن العالقات و العادات و الثقافات تتشابه في هذه الدول و التي تجمعهم 

 .شرات تسمح بتطبيق نموذج الجاذبيةغة المشتركة أيضا، وهي مؤلال

 وسوف نسلط الضوء على هذا اإلقليم من خالل إبراز أهم الخصائص التي يمتاز بها  

 .إلخ...حيث الموقع والسكان و التضاريس من

فمن حيث الموقع، فيقع هذا اإلقليم في شمال القارة اإلفريقية، تطل على ساحل البحر  

األبيض المتوسط شماال و البحر األحمر شرقا و المحيط األطلسي غربا، بحيث يقطن هذا 

، و يتركز 5229نسمة حسب تقدير األمم المتحدة لسنة  522.129.993اإلقليم حولي  

معظمهم في منطقة األطلس شمال غرب القارة، و ال سيما السواحل المطلة على حوض 

البحر األبيض المتوسط و المحيط األطلسي، و هناك مساحات تخلو من السكان كالصحراء 

 :فيما عدا الواحات الصحراوية ، و تنقسم أنماط السكان في شمال إفريقيا إلى

 و يتركز معظمهم في السودان و يتوزعون في منطقة  :رحلالبدو الرحل و أشباه ال

كردفان و دارفور كقبائل الكبابيش و البقارة و الزغاوة، و في صحراء شرق السودان البجة، 

ماليين نسمة في الصحراء الكبرى في ليبيا، الجزائر، المغرب و غرب  22كما يعيش حوالي 

 .مصر

 من مجموع  %92و تصل نسبتهم إلى  وهم يشكلون الغالبية العظمى: سكان الريف

.السكان
10 

 و هذا نتيجة حركة الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة، وازداد : سكان المدن

سكان المدن بسبب توفر فرص العمل و الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة، وتتوزع المدن 

ا و السودان، وتضم الكبرى في مصر و ليبيا و تونس و الجزائر و المغرب و موريتاني

 .من كبرى المدن 2حوالي 

                                                           
10

  .قسم جغرافية إفريقيا: من قسمنافذة الجغرافيين العرب، ..المجلة الجغرافية/ الموسوعة الجغرافية: المصدر  
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فهناك تأثير واضح للتضاريس على مناخ اإلقليم، حيث تكسو  :أما فيما يتعلق بالتضاريس

الثلوج قمم الجبال المرتفعة و تؤثر كذلك على توزيع األمطار و كثافتها و توزيع درجة 

 .الحرارة

جات الحرارة وسوء توزيع األمطار، ولعل ما يميز مناخ شمال إفريقيا هو التطرف في در

 :ويحتضن اإلقليم عدة مناخات وهي

 .المناخ اإلستوائي و المعتدل -

 .المناخ الصحراوي -

 .مناخ البحر األبيض المتوسط -

الزيتون، النخيل، القطن، الفول السوداني، : تتمثل في أهم المحاصيل الزراعية لإلقليم

 .الحمضيات، قصب السكر و الحبوب بأنواعها

عن دول شمال إفريقيا من خالل  5211و يمكن تلخيص بعض المعطيات لسنة  

 .المعطيات عن دول شمال إفريقيا: 79جدول رقم  :الجدول اآلتي

 المساحة الدولة

 (7كم)

 عدد السكان

 

 

الكثافة 

 7لكل كم

 

مجموع الناتج  العاصمة

 المحلي اإلجمالي

 مليون دوالر 

اللغة  العملة

 الرسمية

 العربية دينار جزائري 179,022 الجزائر 12 39.975.222 5.321.901 الجزائر

 العربية دينار تونسي 09,031 تونس 97 12.997.222 122.299 تونس

 العربية درهم مغربي 73,290 الرباط 02 35.507.222 912.222 المغرب

 العربية دينار ليبي 39,092 طرابلس 2 2.259.222 1.992.222 ليبيا

 العربية جنيه مصري 532,220 القاهرة 22 22.095.222 1.227.022 مصر

 العربية جنيه سوداني 97,792 الخرطوم 53 03.202.222 5.222.222 السودان

 العربية أوقية موريتاني 0,290 نواقشط 3 3.003.222 1.232.922 موريتانيا

 . 5215من إعداد الطالب وفق استبيان التقرير العربي الموحد لعام  :المصدر
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 .تقديم البيانات وصف النموذج و :المطلب الثاني

هو نموذج قياسي متعدد  يستخدم في  (modèle de gravité)إن نموذج الجاذبية 

ويرجع األساس النظري  تحليل حاالت وبيانات التبادل التجاري الدولي بين التكتالت والدول،

لفكرة النموذج إلى علم الفيزياء وخصوصا الفرع المعرفي المتخصص بدراسة الجاذبية وفي 

ن قوة أذلك االتجاه يستند النموذج أعاله إلى قانون الجذب العام لنيوتن  الذي ينص على 

ينه وبين الجذب ترتبط طرديا بكتلة الجسم المراد دراسة قوته الجذبية وعكسيا مع البعد ب

 .األجسام األخرى

دول )وسنتطرق في دراسة الحال هذه إلى تحليل متغيرات التبادل الددولي وفدق اختيدار  

 .وهما من الحجم بمكان( شمال إفريقيا

تتعلق بيانات التجارة بين دول شمال إفريقيا وفدق دولدة المنشدأ ودولدة  :وصف النموذج 

دول تمثددل الدددول العربيددة لشددمال إفريقيددا،  20حيددث ستشددمل  ،0222-0222المقصددد للفتددرة 

وتم اإلعتماد على جدداول اإلسدتبيان اإلحصدائي المعددة مدن قبدل صدندوق النقدد العربدي ضدمن 

التقرير اإلقتصادي العربدي الموحدد لدنفس السدنوات، أمدا اتجاهدات التجدارة فدتم اعتمداد تقدارير 

عالميدة، وبخصدوص حجدم النداتج المحلدي لكدل صندوق النقدد الددولي حدول اتجاهدات التجدارة ال

دولة وعددد السدكان و المتغيدرات التنمويدة فقدد جدرى اعتمادهدا مدن تقريدري مؤشدرات التنميدة 

 .العالمية و المنشورين على موقع البنك الدولي

من خالل ما تم ذكره، سنحاول أن نضع المعادلة الرياضية المراد  تقدير معادلة الجاذبية

 :ر دراستنا للحالة وفق قائمة المتغيرات التي نفترضها وهي كاآلتيتقديرها في إطا

  :التالية المعادلةاعتمادا على   

TRAD =( GDPijt , POPijt, BORDijt, WTOijt, Vijt, Iijt, Colonizerij, 

GAFTAij,UMAij, AGADIRij ) 

 :المزدوجة اآلتية والمعادلة التي يفترض تقديرها هي المعادلة اللوغاريتمية 
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 :حيث أن

Tradijt :دولتينالتجارة بين ال i  وj  في الزمنt الواردات، وهو + ، حيث تمثل الصادرات

 (.y)العامل التابع 

GDPitGDPjt: تمثل حاصل ضرب قيم الناتج المحلي اإلجمالي للدولتينi  وj  في الزمنt. 

POPit POPjt : تمثل حاصل ضرب عدد السكان في البلدينi و j   في الزمنt . 

Bord ij : إذا ما كانت هناك حدود مشتركة بين الدولتين  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  2و 

 .ما عدا ذلك

Colonizerij   إذا ما اشتركت الدولتين    1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  في التاريخ

 .ما عدا ذلك 2اإلستعماري و 

GAFTAij:  إذا كانت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  تنتميان إلى منطقة التجارة

 .ما عدا ذلك 2الحرة العربية الكبرى و 

UMAij  : إذا انتمت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  ما  2إلى اإلتحاد المغاربي و

 .عدا ذلك

AGADIRij :  إذا كانت الدولتان  1متغير وهمي يأخذ القيمةi وj  تنتميان إلى اتفاقية أغادير  و

 .ما عدا ذلك 2

WTOijt  : تمثل إنضمام الدولتينi وj   عبر الزمنt إلى منظمة التجارة العالمية. 

Iijt : تمثل تدفقات اإلستثمار بين الدولتينi وj   عبر الزمنt. 
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Vijt : بين الدولتين تمثل تذبذب صعر الصرفi  وj  في الزمنt. 

90 .........9 β : النموذج  معلماتتمثل(coefficients.) 

 0β  : المتغيرات الثابتةترمز إلى (constants ) وهي مجموعة من المتغيرات اإلقتصادية

 .و الثقافية و المؤسسية للدولتين، تتغير ولكنها ال تملك تأثير على المتغير التابع في النموذج

حالة دراسية وفق ما توفر لنا من توصيف للنموذج، وتجدر اإلشارة هنا أن وسنورد  

توصيف النموذج في الدراسات السابقة في هذا اإلطار قد أعطته عدة صيغ، ولكننا حاولنا 

اإلستفادة ممن سبقنا في ذلك وقد أضفنا متغيرين للمتغيرات المستقلة أحدهما قد تطرقت 

تغيرات ذات طبيعة مشابهة له وهذا المتغير هو عضوية منظمة الدراسات السابقة إلى م

تجدر اإلشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية كما هو حيث ، (WTO)التجارة العالمية 

معروف اتفاقية ومؤسسة عالمية متعددة األطراف وذات إلزام تعاقدي في حالة اإلنضمام 

 .إليها، لذلك فإنها يمكن أن تكون ذات أثر فاعل

في إطار المتغيرات  jو  iفضال عن تناول متغير تدفق اإلستثمار بين الدولتين  

المضافة من وجهة نظر األهمية النسبية لمتغير تدفقات اإلستثمار على حجم التجارة الخارجية 

 .في وقت تمر تدفقات اإلستثمار في حالة تحرير بمستوى عالي نسبيا

ق إلى نتائج تقديرنا للدالة القياسية ونحاول وعليه سنحاول في المطلب الموالي التطر 

 .تحليل نتائجنا
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 .نتائج و إسقاطات الدراسة القياسية: لمطلب الثالثا

ب،عتاج بعطيتنت بابعوت واباخةتتا بعلت بعننبناصتلحتوبات بدخاتاابعطااتتا ببEviewsباالستعااة ببنةتا  ب
ب:وعنيتبسنعارقبهلاببانعفصتلب نباالابحتلتلبهذ بعنيتاةا 

 : EVIEWS برنامجنتائج الدراسة القياسية باستخدام :82الجدول رقم 

Dépendent Variable: TRAD 
Méthod: Least Squares 
Date: 27/04/13   Time: 29:06 
Sample: 2000 2011 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AGADIR -0.166697 0.045852 -3.635527 0.0359 
BORD 

COLONIZER 
0,022478 

-0,030432 
0,058476 
0,049411 

0,384394 
-0,615890 

0,7664 
0,6486 

GAFTA 0.037843 0.010547 3.587955 0.0371 
GDP 0.245133 0.065863 3.722980 0.0338 

I 0.004045 0.005292 0.780527 0.4920 
POP 2.979764 0.332536 8.960736 0.0029 
UMA 0.135971 0.037652 3.611253 0.0365 

V 0.157676 0.270684 0.582507 0.6011 
WTO 0.048782 0.017872 2.729466 0.0720 

C -7.709659 1.717472 -4.488958 0.0206 

 
 

    

R-squared 0.799012     Mean dependent var 5.874717 
Adjusted R-squared 0.793376     S.D. dependent var 0.225431 
S.E. of regression 0.013571     Akaike info criterion -5.647993 
Sum squared resid 0.000553     Schwarz criterion -5.284313 
Log likelihood 42.88796     F-statistic 379.0079 
Durbin-Watson stat 2.279433     Prob(F-statistic) 0.000204 

 .Eviewsالطالب باالستعانة برنامج  ددامن اع: المصدر   

 :نتائج تقدير معالم النموذج كانت كاألتي وفق بيانات الجدول التالي

 .Eviewsالطالب باالستعانة برنامج  ددامن اع: المصدر   

 

 

 β o β 9 β7 β 3 β4 Β5 β6 β9 β8 β1 β 90 

C GDP POP BORD COLONIZER GAFTA UMA AGADIR WTO I V 

-7.709 0.245 2.979 0,022 

 
-0,030 0.037 0.135 -0.166 0.048 0.004 0.157 
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 :تقييم النموذج األول

 :من الناحية االقتصادية (9
بعنعجارةبعنيتنتت بنت وابلتاابدقرا تتابةالحظب نباالابصتغ بمنوذجبعالحن عربعخلايبعطعا خبانبعالق ب

عتتتت خبعن تتتتكانببعنعجتتتتارةبعناربتتتتت بعىتتتترةبعنكتتتتن بوب نا تتتت وعإلةضتتتتإا بد ببكتتتتلب تتتتنبعننتتتتا  بع لتتتتيبعخلتتتتا ب
،بدالبانبوذجبعواذبتت بمنتهتيبعالقت بدرخات بوهتذعب تاباعوعقت ب ت ببعإلةضإا بد بدحتاخبعطغرببعناريببعنكيتروب

وعإل تةع بابعنعتاراابعإلستعاإارسبوستاربعنصتر بوعىت وخبعطرتتة  بباالستعمإاربعجننتابعطيا ترب عالقعهتا
هيبعالق بعك تت بوهتذعب تاباعنتا بوبعإلةضإا بد بع فاقت باغاخاربوعإلةضإا بد بعطنظإ بعنااطت بنلعجارةب

 إابةالحظب نبصتتغ بعالحنت عربانبقتإت ب  ت رةبعطالإت بعنمابعت بوعنتيتبامتلب  ت عرببب،وعننإوذجبحملبعن رعس 
وهتذعببت ور ب(ب7.709-)،بهتيبذع بد تارةبستاني 11عط تع ل بعتنبعطعغترع بعخلارنتت بعطف  ترةعنعجارةبعنيتنت ب

خا بوالب تتابهتتوبغتترب  يتتواب تتنبعنناحتتت بعالقعصتتاخا ،بهلتتذعبقتتونبهتتذعبعننإتتوذجب رقتتو ب تتنبعنناحتتت بعالقعصتتا
ب.ببخععيبنلإروربنل رعس بعن تاست 

عىذ باب لب رةبطعغربسانبباوبغرب انوس،بوبا بعن تا ببا ةبحماوال ب نباالاب: النموذج الثاني
بحتثبقإنا بعجار با بمنوذج بعل  بعطيا ر، حتصلنا بعجننا بعالسعمإار باغاخار،بببرق  حذ بع فاقت 

بعنعاراابعإلسعاإارسبحذ ب عغربعإل ةع بابعى وخ عنعجارةبب نا  عإلةضإا بد بورق ب عغرب،بو ذع
ننحصلبعل بصتغ بمنوذجبعالحن عربعخلايببوب عغربعإلةضإا بد بعى وخبعطرتة  ،بعناربت بعىرةبعنكن 

ببأرب ب عغرع بوعنيتب  بعننا  بع ليبعإلمجايلبوببحجمبعنعجارةف ر بد بب الن  بعن كانبوعإلةضإا  ع خ
ب:ببساربعنصر ،بوميكنبعنعايربعنبهذعبعننإوذجبرااضتاب إاباليوبخبعطغرببعناريببدحتا

                            TRAD =( GDPijt , POPijt, UMAij, Vijt). 

ب:وعننعاج بعخلاص ببانع  ارب وضح بابعو وابعطوعيل

                                                           
11

 .ابحان ب  اوسبعننا  بع ليبعخلا بوعالسعمإاربعجننابعطيا ربوساربعنصر ب  بعنصفربعنعجارةقتإ ب    
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ب EVIEWS باستخدام برنامج للنموذج الثاني نتائج الدراسة القياسيةب:71الجدول رقم 

 
 
Dependent Variable: TRAD 
Method: Least Squares 
Date: 10/06/14   Time: 20:57 
Sample: 2000 2011 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
GDP 0.421740 0.048436 8.747191 0.0001 
POP 1.904801 0.233788 8.176547 0.0001 
UMA 0.028342 0.012998 2.290526 0.0489 

v 0.033697 0.012896 2.613004 0.0458 
C 4.208904 0.593569 7.090843 0.0002 

R-squared 0.894287     Mean dependent var 5.874717 
Adjusted R-squared 0.891023     S.D. dependent var 0.225431 
S.E. of regression 0.021359     Akaike info criterion -4.560348 
Sum squared resid 0.003193     Schwarz criterion -4.358303 
Log likelihood 32.36209     F-statistic 304.5849 
Durbin-Watson stat 1.603701     Prob(F-statistic) 0.000000 

 .Eviewsالطالب باالستعانة برنامج  ددامن اع :المصدر   

 :ببببو كونبصتغ بعالحن عرب إابالي

TRAD  =0.421 +4.208ب GDP +  1.904 POP + 0.012 UMA +0.020 V 

 :تقييم النموذج

 :من الناحية االقتصادية (9
ب النتت ببعننتتا  بع لتتيبعإلمجتتتايلببىجتتمبعنعجتتارةةالحتتظب تتنباتتالابصتتتغ بعالحنتت عربعخلاتتيبعني تتتت ب

،بوهذعب ابوع خبعن كانبوعإلةضإا بد بدحتاخبعطغرببعناريببوساربعنصر بانبهنا بعالق بدرخا ببتنهإا
عننتا  بعط ع لبعتنببحجمبعنعياخاعالقعصاخسب إابانبعطالإ بعنمابع بوعنيتباملب   عرببعننإوذجاعوعق ب  ب

قتإتتت ب)ابعننإتتتوذجببإا بد بدحتتتتاخبعطغتتترببعناتتتريببوستتتاربعنصتتتر ع لتتتيبعإلمجتتتايلبوعتتت خبعن تتتكانبوعإلةضتتت
هتتتيبذع بقتإتتت ب(ب تتت بعنصتتتفروعننتتتا  بع لتتتيبعإلمجتتتايلبابحانتتت ب  تتتاوسبستتتاربعنصتتتر ببعنعيتتتاخابعنعجتتتارس

،بوهذعبااضاب اباعإا  ب  بعننظرا بعالقعصاخا ،بنذنكبجيببعطرورببن رعس بهذعبعننإوذجب(4.208) وني 
ب. نبعنناحت بعن تاست 

ب
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 :القياسيةبمن الناحية (7

 :R2بمعامل التحديد  (7-9

ب%27,05قونبهذعبعننإوذجب ف  رببن ي ب(ب57)عةاالقاب نبةعاج بعنع  اربعطوضح بابعو وابرقمبب
ب. نبعنظاهرةبعإلقعصاخا ب%22وهوبضإنبح وخبعطانوا بعط يون ،ب وةهباف ربا مرب نب

   : قيمة االحتمال بالنسبة للمتغيرات المفسَّرة (7-7
عننتتا  بع لتتيبة يتتلبدحصتتاجتاب  تت رةب الإتت ببقوةنتتاب،(57)عننعتتاج بعطوضتتح بابةفتتلبعوتت وابرقتتمب تتن
،ب إابة يلبااضاب تلب تنب عغتربعت خبعن تكانب(%0122.)ب%2،بوذنكبنكونبعحعإاهلاباقلب نبعإلمجايل

الحتاخبعطغرببعناتريبب تونبعحعإانتهبقت رببوة يلب عغربعإلةضإا ب،(%0122.)ب%2 ونبعحعإانهباقلب نب
ب%2انبدحعإاهلتتتتاب تتتتانباقتتتتلب تتتتنبب،بوة يتتتتلب تتتتذنكب  تتتت رةب الإتتتت بستتتتاربعنصتتتتر ب تتتتون%20,27بب
ب.(20,22%)

 (:اختبار ستودنت)المعنوية اإلحصائية لمقدرات معالم النموذج  (7-3

ب:حتثبة و ببوض بعنفرضتعنيبعنعانتعنيبب(:C)المعلمة الثابتة
                                                               H0 : C = 0 ب

  ب                                        H1 : C > 0                      بب

 إتتابستتي بعال تتارةب)عى تتابت بوعو ونتتت ببعلتت باستتاقبعط ارةتت ببتتنيبقتإتتيتبستتعوخة ،بواتتعمبعنعفضتتتل
ب(.نذنكبابعواةببعننظرس

،با تتتاب2.0521قتإتتت بستتتعوخة بعو ونتتتت بهتتتيببقتتتونب%2=بو  تتتعو ب انواتتت ببn=57ونتتت انابعنتتت بب
وهتتيبا تتنب تتنبعن تإتت بعو ونتتت ،بهلتتذعبب7.090قعيلتت ب(ب71)قتإتت بستتعوخة بعى تتابت بح تتببعوتت وابرقتتم

 (.  يون بدحصاجتا)خالن بدحصاجت بC اسبانبنتبب H0وةرقضبH1 قوةنابة يل

 الناتج المحلي اإلجمالي مقدرة معلمة: 

 إتابهتوبب(84949) النااتج المحلاي اإلجمااليدنبقتإت بستعوخة بعى تابت بعخلاصت بة ت رةب الإت ب
بH1هلتتتذعبقوةنتتتابة يتتتلب(ب5.197)ا تتتنب تتتنبعن تإتتت بعو ونتتتت بن تتتعوخة ب(ب57) وضتتت بابعوتتت وابرقتتتمب

ب.  يون بدحصاجتابعننا  بع ليبعإلمجايلاسبانب   رةب الإ ببH0وةرقضب

ب
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 عدد السكان مقدرة معلمة: 

 إتتتابهتتتوب وضتتت باب(ب87996) عااادد الساااكاندنبقتإتتت بستتتعوخة بعى تتتابت بعخلاصتتت بة تتت رةب الإتتت ب
اسببH0وةترقضببH1هلذعبقوةنابة يتلب(ب5.197)ا نب نبعن تإ بعو ونت بن عوخة ب(ب57)عو وابرقمب

ب.  يون بدحصاجتابع خبعن كانانب   رةب الإ ب

 بب:مقدرة معلمة اتفاقية إتحاد المغرب العربي

 إابهوبب(7,710) اتفاقية اتحاد المغرب العربيدنبقتإ بسعوخة بعى ابت بعخلاص بة  رةب الإ ب
وةترقضببH1هلتذعبقوةنتابة يتلب(ب5.197)ا نب تنبعن تإت بعو ونتت بن تعوخة ب(ب57) وض بابعو وابرقمب

H0ب.  يون بدحصاجتابد فاقت بدحتاخبعطغرببعناريباسبانب   رةب الإ بب

 بب:مقدرة معلمة سعر الصرف

 إتتتابهتتتوب وضتتت باب(ب74693) ساااعر الصااارفدنبقتإتتت بستتتعوخة بعى تتتابت بعخلاصتتت بة تتت رةب الإتتت ب
اسببH0وةترقضببH1هلذعبقوةنابة يتلب(ب5.197) نبعن تإ بعو ونت بن عوخة ببا ن(ب57)عو وابرقمب

ب.  يون بدحصاجتاساربعنصر بانب   رةب الإ ب

 (:اختبار فيشر)اختبار المعنوية الكلية للنموذج (7-4
و تنبعوت وابرقتمب،ب0.7912قترتربعو ونت بهتيبقونبقتإ بn=15وب%2=بن انابعن ب  عو ب انوا 

 تتنبعن تإتت بعو ونتتت ،بو نتتهبقوةتتهببوهتتيبا تتنب304.584بعى تتابت بوعنتتيتب يلتت بفيشاارة تتعجرجبقتإتت بب(57)
 .   رةب الإ بوعح ةب نب ااملبعالحن عربعخلايبعني ت بختعلفبعنبعنصفربعلى األقل ون ب

 تساوي(  F)نا من جدول الجدولية، يتبين ل (   Ft) القيمة  معالمحسوبة (  F0)ومن خالل مقارنة حيث 

ثرر ايجرابي أن هناك أفي نموذجنا معنوية و  فترضةهذا معناه ان العالقة الم F0 > tF وكما نرى ان ( 0.79) 
والرررذي يمثرررل هنرررا مسرررتوى التبرررادل (  Y) كثرررر مرررن المت يررررات المسرررتقية ايرررع المت يرررر الترررابع أو أمرررن مت يرررر 

ساسررية التري اسرتخدمناها فرري ن البيانرات األألرع إشررار  وتجردر اإ(  i-j)التجراري برين فرفري العالقررة التجاريرة 
 .الدراسة ميحقتقدير معالم النموذج مدرجة في افار 

ب

                                                           

12
 F 2n , 1K = F 212 , 12  4.79ب=
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وسنتفرق في فقر  االستنتاجات من الدراسة االستنتاجات المسرتند  الرع نترائج التقردير القياسري لينمروذج الرذي 
 .االه أليه إتفرقنا 

      :واإلسقاطاتالستنتاجات ا

يتعيق باالستنتاجات والدالئل العميية الناتجة من النموذج القياسي وتقدير الدالة السيوكية لحالة  ماهم أإن 
 :اآلتيكدراستنا فكانت 

إن المت يرات المستقية التي كان اثرها كما اظهرت اميية التقدير القياسي ليمعادلة السيوكية لينموذج في 
القياسي أي بمعنع إنها كانت ذات اثر ايجابي ايع المت ير  دراستنا متوافقًا مع الفرضية االساسية لينموذج

 :كانت االتية (  y) التابع 

حتثب اة بعطالإ بعط  رةبهلذعبعطعغرب(ببGDP)ب عغربعننا  بع ليبعالمجايلبنارابعناالق بعنعجارا ب.1
بعنعغرع بعنيتبحت ثبابعنعجارةبعخلارنت بحبتثبانب(بب2.051)  اوسب بعن تإ بعطانوا  حبتثب ف ربهذ 
ابعننا  بع ليبعإلمجايلبابعن ن بستؤخسبد بزااخةبابحجمبعنعجارةبعخلارنت ببن ي ب   ربببب%ب1زااخةب
بب05,1% بهوب ا،ب بعناالق بوعنعأثربهنابحتثب إا بةر بقتإ ب وني بعانت ب اكلبقوة لو بدنبوهيب إا

عننا  بع ليبعالمجايلبعا ٌلب همباب ونتهب عغرع بعنعجارةبعن ونت بجسببل بجةهبصورةبعنبةرتاطبناةاب
عنالببوعنار بعنكليبوعنذسبميملبعنالببعل بعالسعرعخع بوعر بعنصاخرع بنزءبقاعلب نهبحتثبالب

اؤ ربةا  بحمليبذع ب ا ال بمنوببميكنبنيل ب ابانباكونبقاعاًلبابروعباهبعنعجارا بعخلارنت ب ابملباكن
ببنظرا بعطتزةب بعورخ بذنكببوضوحبةظراا بحتلتلبعنعجارةبعن ونت بونوببرتكلبغرب يا ربعبع عًء عجيابت ب إا

بآل بمسعطال   بهكرترتخ  ببنظرا  بباضبعننظراا بعجباوننيب-ثب رورع بع  بعنع عالبووصواًل ح ثب نظرا 
ب.عنصناعي

حتثبسجلب   اربعطالإ بقتإ ب  تتتاوسب(ببPOP)عناالق بعنعجارا ب عغربع خبعن كانبابدرابب.5
وهذ بعن تإ ب اكلبعجثربعإلجيايببنا خبعن كانبعل ب  ق ا بعنعجارةبعخلارنت بحتثب نزب(بب1,720)

هناب  أن ب ونبدنبعنا خبعنكيربنل كانبرةاباعت ب وقربعنت بعناا ل بوهذعب اباعإا  ب  بعننظرا بعإلقعصاخا ب
ا فببرترباوننيبوبذنكب نباالاب ماق بعناإلب،بو ابحان بعنصنيبدالبخنتلبعل ب ونبعن كانبعهلاجلبالهلتك

،بهذعبب ابانرب(ببt)ب اةااًبعنبعنعونهبع بعن وقبعن ونت ب،بهذعبعج ربعثيعهب انوا بهذ بعطالإ بوق بعاعيتتارب
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بعنعجارةب بعثر بباسعج ع  بعن و ي بعن ال بمنو ب ا ال  بنرق  بخونتا بنلإعانرة بعنكيرة بعن كاةت  بعنكعل  ونه
ب.عخلارنت ب إون بو ا ن بعننإو

ب3 ب كع. بد  بقبلوخبصوصبعطعغرع بعإلةضإا  بعطغرببعناريب، بدحتاخ ب مل بسجل دقلتإي    اربب  
بقتإ ب وني بق ر ب عنعكعلبةونببداعياربسعوخة بو اة ببع بهذ،بومتب أ ت ب انوا(2,252) الإاهتا

ذع ب انوا بن ب  يون ،بحبتثبانبعالةضإا بد بعحتاخبعطغرببعناريببوحبكمباةهباضمبمخ  بخواب نببنيب
ب بخوا بسيا  بدقرا تا بعن رعس )لاا بعل(حمل بو اإل بعإلرعخع بعن تاست  ب عوعق  بونو بعناوعج ب، ب اق  بدزعح   
ب.االابعن ن ب%ب25,23كنبعإلحتاخب نبرق ب  عو بعنعجارةببن ي بعنغربعوإر ت بق تإعوإر ت بوب

حتثبسجلب   اربعطالإ بقتاستًابهلذعبعطعغربقتإ ب وني بق رهاب(ببV) عغربحتر ا بساربعنصر ب.ب0
،بونكنهاب إابةر بقتإ بوعدئ بةوعاب ابهنابابحان بخرعسعنابجنبعن وابقتهاب نبعالقعصاخع ب(ب2.233)

،بوهذعبعنذسبععا بعن تإ بهذعبعط عو بعنوعدئيبونكنب رعربة اباببعسااربصر بعإالهتابوسععنيتب عإع ب
ببانغاباب  ق ا بعنعجارةبعخلارنت بوإت بعن وابعطعانرةببرتكلب بعطعغربحيإلبعثرًع هذعبالمين ب نب ونبهذع

 بعنعناق يببنيبعطنا ئب يهبعا بحتثبعنب عغربساربعنصر بابعنعجارةبعخلارنت بميملبعح ب كوةا بعخللت
عطجعلف بخونتاًبوق بخعإ بذنكبعن الجلبعننظرا بوعناإلت بوع ار بعنتهبةظراا بعنعجارةبعخلارنت بذع بعنرتأنبب

ب. نظرا ب ااخابعن وةبعنرترعجت بعل بسيتلبعطماا

وعنيتب فاخهابب،%ب81عنذسب رتربقتإعهبد بب(R2)بعنعح ا بو نببنيبةعاج بهذعبعننإوذجبجن ب اا ل .2
وع خبعن كانبو ذعبعإلةضإا بإلحتاخبعطغربببعننا  بع ليبعخلا بوساربعنصر )انبعناوع لبعخلارنت بعطف  رةب

وعنيتببعنن ي بعطعي ت وهيب اعنبة ي بن ب  يون ،با اب(ب%27) ف  ربوحت خبهذعبعننإوذجبهبذ بعنن ي ب(بعناريب
نابوعنيتب نببتنهابعالسعمإاربعجنعننإوذجببهذعب بغرب  رن باااربقعاوخبناوع لبو عغرع بب%11ب   رببت

ب.عطيا ربةعتج ب ذبذبببتاةا ه
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 :خالصة الفصل الثالث
 مجموعة من التوصياتمن خالل ما تم استعراضه في هذا الفصل يمكن أن نخيص إلع تقديم   

 :اآلتيكهي 

يجب أن يصار دوليًا ومن خالل مراكز القرار والمراقبة ليحيا  التجارية الدولية الع التقييل من االتجاهات .1
التكتيية التي ُتشَكل ايع مستوى اقييمي والتي يمكن أن تحمل في فياتها داوات حمائية شديد  أو مايمكن 

اف المنظمات التي تهتم بما يسمع أن يفيق اييه بالحمائية الجديد  التي تتعاكس مع اساسيات واهد
 بالتحررية التجارية التي يشوبها ايضًا الكثير من موافن الضعف وموافن التحفظ كمنظمة التجار  العالمية

(WTO ) . 
يجب االنتباه وتركيز االهتمام بالنسبة ليدول النامية ايع مسألة البحث ان التكتل ذا المحتوى المناسب . 5

من حيث نوايات الدول المنتمية له ومن حيث اتجاهات السياسات التجارية التي يعتنقها ومن حيث قائمة 
جية لهذه المجمواة من الدول في افار الم انم التي يوفرها ليبيد النامي انفالقًا من اهمية التجار  الخار 

 .التنمية االقتصادية المستدامة والمستقية 

يجب أن ينظر بعمق لمستقبل الشراكات التجارية والبحث ان الشريك ف دول شمال إفريقيا،يتعيق ب اما ما.3
تكاليف االستيراد والكيف المرافقة انفالقًا  التجاري الدولي الذي يوفر درجة نسبيًة من الم انم من حيث تدنية

من منفق نموذج الذي يشير الع االهمية النسبية ليبعد الج رافي نواا ما في تدنية التكاليف حيث إن 
فضال ان  واألسيويكيفة من ناحية كيف النقل والتأمين هو االقييم االوربي  واألقلاالقييم االقرب ج رافيًا 
 .اور الشركاء من الدول المج

ابعد  عالعمل ايع االستفاد  من التجارب التكتيية المتقدمة التي بنيت ايع اساس تجاري وتوصيت ال. 0
لع مستوى الوحد  المؤسسية الكامية كما هو الحال في االتحاد االوربي حيث يمكن االبتداء إمن ذلك بكثير 

متكامية وخصوصا أن مقومات النجاح في  بهذا النمف الذي يمكن تفبيقه امييًا وتدريجيًا ليوصول الع ثمار
مشاريع مماثية يمكن توفيرها في منفقتنا اذا انفيقنا اصاًل من نظر  اقتصادية محترفة في تقييم المتفيبات 

 .ليتفبيق الالزمةضع البرامج و والسياسات الالزمة و  واألهداف

شمال إفريقيا خاصة و الدول العربية دول اقرار اتجاهات االستيراد والتصدير في  يمكن االنتباه اند. 2
بالحسبان القدر  ايع المناور   واألخذالع مسألة تنويع المصادر في االتجاهين دوليًا لتجنب الخسائر  اامة

كذلك المحافظة ايع معدل جيد ليتصدير الذي يمكن ، في امداد السوق الداخيية بفيبها ايع االستيرادات 
 .بير من الدخل القومي أن يمثل احد مصادر توليد جزء ك
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ومن االمور المهمة هنا ايضا هو العمل ايع ايجاد مراكز بحثية دولية متخصصة في مراقبة التكتالت .9
الكبير  الحجم والتأثير في الحيا  االقتصادية الدولية ليعمل ايع دراسة هذه التكتالت واثاراها  غير المرغوب 

ويمكن ان تكون هذه المراكز في افار دولي واسع كي تكتسب   فيها وخصوصًا ايع الدول الص ير  والنامية
 .القدر  ايع اسماع صوتها المحيل الثار التكتالت السيبية واليجاد االستشار  الالزمة في هذا االفار 

آلمن في هذا العالم سوى تكوين تكتل اقتصادي اربي امفر من وسيية ليوقوف  في زمن التكتالت ال.9
 .شابهة ليمراحل التي تكون فيها التكتل االوربي يتكون ايع مراحل م
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 :خاتــمـــــــــــــة
من خالل العرض السابق يتضح بما ال يدع مجاال للشك أن الدول العربية تعاني من  

خلل كبير في هيكلها اإلنتاجي يجعلها غير قادرة على المنافسة الفعلية في األسواق 

بمراحل عدة واجهت من خاللها منعطفات حادة مرت التجارة العربية المفتوحة، بحيث 

اتصفت بتشتت في األداء و بالتالي عدم الرضى عما تحقق من نتائج  و السبب يعود إلى 

الهيكلية في بنية العملية اإلدارية و التنموية لإلقتصاديات العربية، وكذلك طبيعة اإلختالالت 

ناتجة عن عدم توحد األهداف و السياسات اإلقتصادية العربية اختالالت العملية اإلنتاجية ال

بل و تناقضها في أغلب األحيان على المستويين القطري و الكلي، أي أن عجز الجهود 

اإلقتصادية يعود إلى تجزؤها وعدم وضوح اإلقتصاديات العربية و غياب االستراتيجيات 

لة و القوى اإلقتصادية األخرى والبعيدة المدى، إضافة إلى اختالل و ضعف دور الد

 .هامشيتهاو

فالغاية األساسية التي تسعى إلى تحقيقها جل األنظمة اإلقتصادية العربية على الرغم  

من العقبات و المعوقات التي تقف أمامها، هي محاولة توحيد اإلقتصاديات العربية في سبيل 

ة القوى الدولية الخارجية على وهيمنالوصول إلى وحدة سياسية و تنمية شاملة تنهي سيطرة 

مقدرات و ثروات الوطن العربي، و لن يتأتى ذلك إال باتباع سياسات نمو متوازن يتم من 

خاللها استغالل المقدرات اإلقتصادية العربية استغالال أمثل، يتحقق فيه التوظيف الصحيح 

وهذا ما يؤكد فرضيتنا األولى من  ية،اتتاجية و الخدملالستثمارات في مختلف القطاعات اإلن

 .البحث

اتفاقيات الجات قد فتحت الباب على مصراعيه أمام الدول وجدير بالذكر أن  

األطراف إلنشاء التكتالت اإلقليمية كإتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة، و أجازت اتخاذ 

  .يهاقرارات و سياسات تفضيلية داخل التكتل لمصلحة الدول األطراف المشتركة ف

و إذا كان البعض يعتقد أن هناك فرصة أمام الدول العربية لتحقيق مكاسب من  

النظام التجاري العالمي الجديد، فمن الواضح أن ذلك لن يحدث إال إذا تعاملت الدول العربية 
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تكوين شكل عربي موحد للتفاوض،  إلى، واتجهت مع معطيات هذا النظام بشكل جماعي

 .الثالثة من البحث هذا ما يؤكد الفرضيةو

إال أن الشواهد و المعطيات تشير إلى أن هذا النوع من التنسيق غير وارد في الوقت  

الحالي، فرغم مضي أكثر من خمسة عقود على قيام جامعة الدول العربية، شهدت خالله 

مات، ومرور أكثر من ثماني سنوات عن قيام منطقة ظإنشاء العديد من المجالس و المن

العربية الحرة، و ظهور العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية على غرار مجلس التعاون  التجارة

كما تم التطرق إليه في الفصل األول، إال  الخليجي واتحاد المغرب العربي و اتفاقية أغادير

أن التكامل العربي المنشود مازال بعيد المنال، كون أن حجم التجارة العربية البينية لم يتعد 

منذ سنوات، لذلك نقول أن تعدد اإلتفاقيات بأنواعها الثنائية و المتعددة األطراف من  01%

على حجم التجارة العربية البينية شريطة مضاعفة حجم المبادالت   شأنه أن ينعكس باإليجاب

و العمل على تذليل عقبات جمركية و اجرائية و تنظيمية مما يعيق التجارية فيما بينها 

 .لفرضية الثانية للبحثا عكسالسلع و اإلستثمارات، ويأتي هذا  نسابية تدفقا

وفي ضوء ما تم عرضه من خالل تحليل أداء التجارة العربية البينية وفق نموذج  

وكذا تحليلنا للنتائج المترتبة عنه، تبين أن نموذج الجاذبية من أحدث و أنجح الجاذبية، 

خل اإلقليم أو حتى بين األقاليم، فمن خالل النماذج المستخدمة لقياس تدفقات التجارة دا

دراستنا لتطبيق هذا النموذج على إقليم شمال إفريقيا أعطى نتائج جد مقبولة بحيث و إثر 

تحليل النتائج تبين أن انضمام دول شمال إفريقيا في اتفاق متعدد األطراف يؤثر إيجابيا على 

ة أغادير جاءت سلبية كون أنها تشمل دولة حجم التجارة، بينما على سبيل المثال نتائج اتفاقي

أهم نموذج قياسي األردن التي ال تنتمي إلى شمال إفريقيا، و بالتالي نظرية الجاذبية تعتبر 

 .لدراسة حجم التبادل التجاري البيني لدول شمال إفريقيا، ما يرسم و يؤكد الفرضية األخيرة

وإذا كانت العوامل الخارجية قد لعبت الدور األكبر في فشل مشروع التكامل  

العربي، حيث تشكل التبعية اإلقتصادية للخارج أهم عوامل عدم التوازن اإلقتصادي الذي 

تعاني منه البلدان العربية ككل، ذلك أن السمة المشتركة بين كل إقتصاديات الدول العربية 

حيان على تطورات اإلقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسواق هي اعتمادها في أغلب األ
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المواد األولية و على رأسها البترول الذي يشكل عصب اإلقتصادات العربية، فإن العوامل 

الداخلية اإلقتصادية و السياسية قد أثرت أيضا بشكل سلبي على إنجاز أي مشروع تكاملي 

لبحث عن مخرج من اإلنتكاسة الخطيرة في العمل بين الدول العربية، و هذا ما يدفع إلى ا

  .العربي المشترك، و خاصة في جانبه اإلقتصادي

  :آفاق البحث

فال ندعي أننا أحطنا إحاطة تامة في دراسة هذا  رغم طرحنا لكل عناصر البحث، 

بعض النقاط ، وتبقى قابل للنقاشموضوع علمي بقى يع، ألنه الموضوع الهام و الواس

واسعة للبحث العلمي، لكنه يكفينا أننا غامضة يمكن أن تعالج في بحوث أخرى تفتح آفاقا 

 .أضفنا لبنة تفتح المجال لدراسات الحقة

وعلى ذكر اآلفاق و الدراسات الالحقة، يمكن أن نقترح على سبيل المثال بعض  
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 خاتمــــة

  البحثقائمة الجداول و األشكال المستخدمة في 

  المراجع

  المالحق
 



 .0100-0111عدد سكان دول األعضاء للفترة الممتدة من :10ملحق 

 .2102التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر
 .الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية: 20ملحق 

 مليون وحدة عملة محلية

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

 الجزائر 4.123.514 4.227.113 4.522.773 5.252.321 6.150.400 7.563.600 8.520.600 9.306.200 10.993.800 10.135.600 12.049.500 14.384.800
 تونس 29.433 31.747 32.901 35.373 38.839 41.871 45.756 49.874 55.297 58.768 63.397 65.370

 المغرب 393.381 426.402 445.426 477.021 505.015 527.679 577.344 616.254 688.843 730.453 764.302 802.607
 ليبيا 17.669 20.551 27.844 33.922 43.500 62.402 72.731 85.829 107.268 79.712 93.196 43.694

 مصر 340.100 358.700 378.964 417.519 485.342 538.511 617.744 744.788 895.502 1.038.612 1.206.620 1.371.806
 السودان 33.663 40.659 47.756 55.734 68.721 85.707 98.719 114.018 127.747 148.137 162.204 186.556

 موريتانيا 256.837 285.133 311.087 338.041 396.562 493.308 725.001 733.748 854.818 793.503 997.054 1.170.334
 .2102التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر

 

 (بالمليون نسمة)

 الـــــــ،ـدولـــــــــة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 الجزائـــــــــــــــــر 30,420 30,880 31,360 31,850 32,360 32,910 33,480 34,050 34,591 35,268 35,978 36,692

 تونـــــــــــــــــــس 9,564 9,674 9,782 9,840 9,930 10,030 10,130 10,240 10,329 10,434 10,551 10,669

 الســـــــــــــــودان 31,081 31,910 32,770 33,650 34,510 35,400 36,300 37,220 39,154 40,16 41,709 43,048

 ليبيــــــــــــــــــــــا 5,640 5,842 6,021 6,221 6,420 6,630 6,840 7,060 7,294 7,53 7,774 8,026

 مصــــــــــــــــــــر 63,305 64,652 65,986 67,313 68,648 70,000 71,350 72,770 75,229 76,925 78,685 80,472

 المغـــــــــــــــــرب 28,705 29,170 29,631 30,105 30,172 30,506 30,584 30,850 31,195 31,543 31,894 32,249

 موريتانيــــــــــــــا 2,645 2,710 2,780 2,840 2,910 2,980 3,050 3,130 3,204 3,282 3,362 3,443

 المجمــــــــــــــوع 140,940 143,958 146,970 149,969 152,590 155,546 158,254 161,270 200,996 205,142 209,953 214,599



 .(مليار دوالر. و)ردات العربية الصادرات و الوا تطور :20ملحق 

 السنوات             
  المؤشرات  

8991 8999 0222 0228 0220 0222 0222 0222 0222 0222 0221 0229 0282* 

نسبة الصادرات البينية إلى 
 إجمالي الصادرات

2,9% 1,8% 2,9% 3,7% 1,8% 1,8% 1,3% 8,5% 8,5% 8,8% 8,7% 10,28% 1628% 

نسبة الواردات البينية إلى 
 إجمالي الواردات

3,2% 2,3% 88,8% 88,2% 88,1% %88,9 89,9% 12,6% 13,11% 12,0% 11,04% 11,2% 88618% 

 التجارة العربية البينية
 0(/واردات+صادرات)

87 87613 88613 83688 9868 97688 79688 46,2 56,1 67,6 82,5 3862 33688 

 3363 3261 86,8 71,0 58,6 48,3 78,23 98,83 98,2 83,98 82,88 88,89 87,39 الصادرات البينية
 33698 3968 78,2 64,2 53,6 44,1 92,38 98,13 98,82 83,81 88,3 87,29 89,93 الواردات البينية

نسبة التجارة العربية البينية 
 إلى اإلجمالية

2% 1,3% 3,1% 1,2% 2,2% 2,2% 88,8% 10,55% 10,80% 10,4% 9,87% 10,72% 88698% 

و أما 9888-9882االقتصادي املوحد لسنوات التقرير  9888-9888و السنوات ، 9887من التقرير االقتصادي املوحد لعام  8222و 8221أما السنتني   9888من التقرير االقتصادي املوحد لعام  9888-9888السنوات  :المصدر

 6النسب من إعداد الباحث
 6   بيانات تقديرية*

 

 



    

 الماحق 14: (0101ـ 0112)اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية 
معدل التغير       

 (في المائة) 
 (مليون دوالر أمريكي)الواردات 

       معدل التغير

 (في المائة) 
 (مليون دوالر أمريكي)الصادرات 

  2010 2010" 2009 2008 2007 2006 2010 2010* 2009 2008 2007 2006 

 العالم 685,416 795,766 1.070,629 722,331 904,497 25,2 406,354 538,698 673,173 594,336 655,213 10,2

 الدول العربية 58,471 70,657 95,005 76,834 77,719 1,2 53,441 64,046 86,877 72,443 77,155 6,5

 اإلتحاد األوربي 132,976 143,917 184,254 114,306 138,556 21,2 131,053 184,882 217,423 171,773 172,535 0,4

9,5 56,725 51,787 59,759 49,686 27,512 9,9 69,47 63,19 111,917 83,533 63,821 
الواليات 

 المتحدة

 آسيا 215,932 279,229 395,605 291,236 383,358 31,6 97,336 168,61 200,645 201,257 214,924 6,8

 ـ اليابان  78,379 93,673 134,645 92,804 96,88 4,4 16,172 30,929 35,896 25,998 29,569 13,7

 ـ الصين 27,73 43,949 71,428 48,187 73,201 51,9 23,613 56,055 71,446 67,405 73,426 8,9

 ـ باقي دول آسيا 109,823 141,608 189,532 150,245 213,278 42 57,55 81,625 93,303 107,854 111,93 3,8

 باقي دول العالم 214,216 218,429 283,849 176,765 235,393 33,2 97,012 71,474 108,47 97,077 133,874 37,9

   (في المائة) المساهمة في اإلجمالي 

  

100 100 100 100 100 

  

 العالم 100 100 100 100 100

 الدول العربية 8,5 8,9 8,9 10,6 8,6 13,2 11,9 12,9 12,2 11,8

 اإلتحاد األوربي 19,4 18,1 17,2 15,8 15,3 32,3 34,3 32,3 28,9 26,3

8,7 8,7 8,9 9,2 6,8 7,7 8,7 10,5 10,5 9,3 
الواليات 

 المتحدة

 آسيا 31,5 35,1 37 40,3 42,4 24 31,3 29,8 33,9 32,8

 ـ اليابان  11,4 11,8 12,6 12,8 10,7 4 5,7 5,3 4,4 4,5

 ـ الصين 4 5,5 6,7 6,7 8,1 5,8 10,4 10,6 11,3 11,2

 ـ باقي دول آسيا 16 17,8 17,7 20,8 23,6 14,2 15,2 13,9 18,1 17,1

 باقي دول العالم 31,3 27,4 26,5 24,5 26 23,9 13,3 16,1 16,3 20,4

             

            

 بيانات أولية* 

       
 .، و مصادر  وطنية أخرى2100استبيان التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لعام -:        المصادر

      

 

 

 .2100ـ صندوق النقد الدولي،اتجاهات التجارة الخارجية ،أفريل    
 



 :22الملحق 

 :الصادرات و الواردات لدول شمال إفريقيا

import  موريتانيا  ليبيا  جمهورية مصر العربية  تونس  المغرب  السودان  الجزائر 

export expo impo expo impo expo impo expo impo expo impo expo impo Expo Impo 

2000 100 011 100 011 100 011 100 011 100 011 100 011 100 011 

2001 88,5 109,1 104,5 150,7 98,2 98,2 114,8 114,7 94,1 93,1 101,5 119 103,5 104,3 

2002 99,7 01031 121,9 0,930 01431 01431 119,1 00,34 109,1 9139 88,3 00931 100,9 9,39 

2003 105 140,2 135,5 178,4 105,6 112,7 134,9 122,2 124,4 73 112,2 110,2 93,9 114,9 

2004 111,3 175,6 159,9 233,6 108,6 127,2 154,5 131,9 129 78,3 120,6 149,6 119 183,2 

2005 109,6 187,9 148,1 365,9 121,5 139,9 156,1 125,7 136 110,6 130 131,4 123,6 268,7 

2006 105,7 187,5 146 419,3 131,7 155 166,6 133 146,7 107,8 138,1 122,8 230,3 204,4 

2007 108,8 215,5 207,9 429,1 142,9 182,8 199,1 156 162,7 126,3 138,5 123,2 223,6 224,7 

2008 01131 279,8 2103, 421,7 02034 207 21,31 176,3 211 195,5 0413, 145,8 21,31 260,7 

2009 1934 293,9 21131 459,8 90 179,9 0,134 150,4 21931 198,7 01239 171,6 0,13, 211,4 

2010 9,31 300 22,39 454,9 0113, 178,6 01230 161,6 20434 218 01131 170,6 2,132 261,2 

2011 99 299,6 04139 373,3 01434 190,1 0,032 149,1 2123, 208,7 113, 145,7 11,34 281,9 

 

 . الدولية المالية واإلحصاءات الدولي، النقد وصندوق البيانات، وملفات اإلحصاءات ودليل والتنمية، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر:المصدر

 .، و مصادر  وطنية أخرى2100استبيان التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لعام  -

 

 

 

 

 



  .مقابل الدوالردول شمال إفريقيا أسعار  صرف  عمالت : 12رقم الملحق 

 
ALG TUN SUDAN LIBYA EGYPT MOROCCO MOURITANI 

2000 75,343 1,385 2,574 0,54 3,69 10,619 253,3 

2001 77,82 1,468 2,614 0,65 4,49 11,56 264,173 

2002 79,723 1,334 2,617 1,21 4,5 10,167 268,71 

2003 72,613 1,208 2,602 1,3 6,153 8,75 265,6 

2004 72,614 1,199 2,506 1,244 6,131 8,218 257,19 

2005 73,38 1,363 2,305 1,352 5,732 9,249 270,61 

2006 71,158 1,297 2,013 1,284 5,704 8,457 270,61 

2007 66,83 1,221 2,053 1,223 5,504 7,713 252,88 

2008 71,18 1,31 2,18 1,25 5,5 8,098 234,875 

2009 72,731 1,317 2,33 1,233 5,586 7,86 254,827 

 

  .2100بيانات التقرير اإلقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر

 .2100صندوق النقد الدولي،اتجاهات التجارة الخارجية ،أفريل   -

 

 

 

 

 

 

 



الدول العربي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في( : 9)ملحق   

        
 (مليون دوالر )

   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 030 20 011 16 318 14 711 12 398 11 196 10 582 9 975 8 461 8 149 8 االردن

 141 260 674 198 263 168 583 133 784 103 579 88 285 75 677 68 221 70 181 55  االمارات

 236 21 660 19 065 16 381 13 11180 734 9 446 8 927 7 966 7 617 6 البحرين

 348 40 010 35 620 30 817 28 129 28 000 25 054 21 988 19 456 19 20,76 تونس

 669 159 502 135 322 114 500 102 016 85 013 68 053 57 181 55 749 54 845 48 الجزائر

 631 481 029 376 604 348 531 309 673 250 859 214 803 188 257 183 693 188 172 161 السعودية

 911 57 155 46 564 37 462 28 691 21 780 17 976 14 13380 365 12 723 10 السودان

 803 54 760 37 505 31 971 27 703 24 719 22 22780 017 21 861 19 834 16 سوريا

 907 90 700 61 400 50 719 31 800 25 621 10 437 17 682 17 969 20 … العراق

 584 52 059 40 992 35 733 30 749 24 784 21 325 20 949 19 868 19 711 15 عمان

 302 102 041 71 722 52 463 42 734 31 534 23 363 19 538 17 17,76 393 12 قطر

 089 158 339 111 132 96 80781 268 59 835 47 38140 901 34 721 37 123 30 الكويت

 939 28 640 24 622 22 050 22 369 21 802 19 717 18 212 17 822 16 17010 لبنان

 071 100 064 57 330 50 632 41 475 30 015 24 832 19 199 32 125 36 957 33 ليبيا

 164 162 930 127 375 107 171 89 802 78 384 81 506 87 399 95 155 99 942 89 مصر

 394 86 429 73 407 57 024 52 031 50 813 43 093 36 901 33 335 33 249 35 المغرب

 979 2 756 2 663 2 938 1 495 1 285 1 1150 122 1 081 1 195 1 موريتانيا

 151 27 664 21 700 18 309 16 565 13 869 11 985 9 533 9 561 9 7530 اليمن

 319 887 1 423 456 1 604 255 1 776 065 1 862 873 822 742 527 666 838 657 409 656 631 550 اإلجمالي

مصادر وطنية ،0222اكتوبر :قاعدة المعلومات: صندوق النقد الدولي: المصدر  

 

 

 

 

 

 

 



 ( نسبة مئوية )النمو الحقيقي للناتج المحلي  في الدول العربية  (:  02)ملحق 
     2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 5,6 6,6 6,3 7,2 8,4 4,2 االردن

 7,2 6,3 9,4 8,2 9,7 11,9 االمارات

 6,1 8,1 6,5 7,9 5,6 7,2 البحرين

 4,4 6,3 5,5 4 6 5,6 تونس

 3 3 2 5,1 5,2 6,9 الجزائر

 5,8 5,1 4,8 3,2 3 3,2 جيبوتي

 4,4 3,5 3 6,1 5,3 7,7 السعودية

 6,8 10,2 11,3 6,3 5,1 7,1 السودان

 5,2 4,2 4,4 3,3 2,4 1 سوريا

 6,2 6,4 6,8 6 5,3 2 عمان

 16 15,3 15 9,2 8,2 6,3 قطر

 6,3 4,6 5,1 11,4 10,5 16,5 الكويت

 8 7,5 0,6 1,1 7 4,1 لبنان

 6,1 6,8 10,3 6,3 5 5,9 ليبيا

 7,2 7,1 6,8 4,5 4,1 3,2 مصر

 5,4 2,7 7,8 3 5,2 6,1 المغرب

 2,2 1 11,4 5,4 5,2 5,6 موريتانيا

 4,6 4,3 3,2 5,6 4 3,7 اليمن

 0222مصادر وطنية و صندوق النقد الدولي، قاعدة المعلومات ، : المصدر
   



 

 .أسعار  صرف  العمالت العربية مقابل الدوالر    (: 11)ملحق 

     1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 االردن

 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 االمارات

 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 البحرين

 1,232 1,281 1,331 1,297 1,245 1,288 1,422 1,439 1,371 1,186 1,139 تونس

 64,582 69,292 72,647 73,276 72,061 77,395 79,682 77,215 75,260 66,574 58,739 الجزائر

 3,750 3,748 3,745 3,747 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 السعودية

 2,015 202,000 217,150 243,610 257,900 260,900 263,300 258,700 257,140 251,600 119,447 السودان

 46,500 55,410 52,890 53,360 52,200 51,580 51,590 50,190 47,770 48,410 49,270 سوريا

 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 عمان

 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 قطر

 0,284 0,284 0,290 0,292 0,295 0,298 0,304 0,307 0,307 0,304 0,305 الكويت

 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,500 1507,840 1516,130 لبنان

 1,223 1,263 1,314 1,308 1,305 1,293 1,271 0,605 0,512 0,464 0,468 ليبيا

 5,432 5,636 5,733 5,779 6,196 5,851 4,500 3,973 3,472 3,395 3,388 مصر

 7,750 8,192 8,796 8,865 8,868 9,574 11,021 11,303 10,626 9,804 9,604 المغرب

 268,000 268,600 268,600 265,528 257,190 263,030 271,739 255,629 238,923 209,514 188,476 موريتانيا

 199,764 198,953 197,049 191,509 184,776 183,448 175,625 168,672 161,718 155,718 135,882 اليمن

 
 ،  و مصادر وطنيةEIUقاعدة االحصاءات لوحدة االستخبارات االقتصادية : المصدر

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 .االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية(:  11)ملحق 

 (مليون دوالر ) 
        2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 954 1 950 1 219 3 774 1 816 442 75 180 االردن

 700 13 187 14 806 12 900 10 004 10 256 4 307 1 184 1 االمارات

 794 1 756 1 915 2 049 1 865 517 217 80 البحرين

 761 2 618 1 312 3 782 639 584 821 486 تونس

 646 2 662 1 795 1 081 1 882 634 065 1 196 1 الجزائر

 223 38 318 24 293 18 097 12 942 1 778 453 504 السعودية

 601 2 436 2 541 3 305 2 551 1 349 1 713 574 السودان

 116 2 242 1 659 583 275 180 115 110 سوريا

 87 141 96 24 - - - - الصومال

 488 485 383 515 - - - - العراق

 928 2 125 3 688 1 538 1 229 489 109 5 عمان

 29 28 19 47         فلسطين

 700 6 700 4 500 3 500 2 199 1 625 624 296 قطر

 56 123 122 234 24 67- 4 175- الكويت

 606 3 731 2 675 2 624 2 899 1 860 2 257 451 1 لبنان

 111 4 689 4 013 2 038 1 357 142 145 113- ليبيا

 200 13 578 11 043 10 376 5 157 2 237 647 510 مصر

 388 2 803 2 450 2 653 1 899 1 860 2 257 808 2 المغرب

 103 153 155 814 392 102 67 77 موريتانيا

 463 917 121 1 302- 144 6 102 102 اليمن

 954 99 642 80 805 70 632 46 274 25 994 15 978 6 275 9 االجمالي

 0222االحصاءات  لالنكتاد قاعدة : المصدر
      

 

 

 

 



 

 القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الدول العربية:  (11) ملحق 

    

     
 (مليون دوالر )

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 338 3 614 2 547 2 481 2 227 2 761 1 554 1 253 1 االردن

 856 30 330 26 054 23 665 16 659 13 496 11 269 10 566 9 االمارت 

 421 3 824 2 951 1 615 1 215 1 118 1 019 1 977 البحرين

 309 7 008 6 264 5 004 5 018 5 523 4 917 3 658 3 تونس

 977 7 321 5 533 4 354 4 188 4 598 3 338 3 319 3 الجزائر

 736 38 587 35 087 33 453 29 553 25 004 23 460 19 454 18 السعودية

 564 6 193 5 102 4 006 3 479 2 925 1 681 1 912 السودان

 059 3 918 2 636 2 516 2 409 2 690 1 577 1 674 1 سوريا

 421 941 824 829 530 157 319 314 العراق

 469 6 601 4 741 3 838 2 081 2 917 1 647 1 659 1 عمان

 975 6 269 5 943 3 169 3 935 2 583 1 158 1 074 1 قطر

 937 7 657 5 805 6 907 5 020 5 886 3 024 3 054 2 الكويت

 328 3 807 2 663 2 511 2 509 2 330 2 159 2 069 2 لبنان

 890 3 200 3 753 2 409 2 884 1 544 1 164 1 882 1 ليبيا

 922 33 188 30 169 18 310 16 240 13 549 12 990 15 420 16 مصر

 000 10 421 8 467 7 777 7 611 6 067 6 429 5 024 5 المغرب

 104 102 107 70 39 57 55 64 موريتانيا

 314 2 763 1 480 1 177 1 022 1 762 686 596 اليمن

 620 176 744 149 774 123 796 109 918 93 266 81 288 76 968 70 اإلجمالي

 وطنية: المصادر
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 القيمة المضافة للصناعات االستخراجية في الدول العربية(: 11) ملحق 
 (مليون دوالر )

           2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 974 407 392 376 329 274 270 248 االردن

 233 94 948 76 784 64 416 47 793 33 210 25 955 19 609 20 االمارات

 340 6 618 4 333 4 556 3 738 2 092 2 978 1 957 1 البحرين

 382 4 520 2 090 2 702 1 266 1 083 1 040 1 838 تونس

 446 77 166 59 444 53 760 45 192 32 145 24 530 18 699 18 الجزائر

 053 268 374 195 452 173 839 148 524 102 429 78 180 63 399 61 السعودية

 227 7 888 6 065 5 205 3 893 1 517 1 253 1 139 1 السودان

 770 13 135 9 275 8 871 6 130 5 957 3 730 3 848 3 سوريا

 155 50 342 53 670 36 011 27 257 20 414 10 762 14 906 15 العراق

 094 31 023 19 533 17 288 15 631 10 047 9 544 8 541 8 عمان

 112 63 240 40 500 31 434 23 830 20 164 13 373 10 113 10 قطر

 483 84 096 62 791 56 363 44 050 27 051 20 743 14 963 14 الكويت

 0 0 0 0 0 0 0 0 لبنان

 935 57 796 46 262 38 486 30 944 20 682 14 732 10 269 11 ليبيا

 029 26 422 18 615 15 644 10 297 9 266 8 641 6 178 6 مصر

 822 5 694 1 197 1 976 870 817 758 643 المغرب

 731 681 815 253 184 120 143 127 موريتانيا

 334 8 872 6 645 6 877 5 295 4 562 3 198 3 069 3 اليمن

 120 800 546 601 494 516 102 416 231 294 831 216 829 179 546 179 اإلجمالي

 
 وطنية: المصادر

       

 

 

 

 

 



 نسبة القيمة المضافة للقطاع االستخراجي في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية  ( : 11)ملحق 
                                                                                                                                     

 (نسبة مئوية)                                                                                                       

    

          

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 4,9 2,75 2,62 2,96 2,89 2,69 2,81 2,76 االردن

 
 36,2 38,00 36,34 35,50 32,56 28,46 26,51 30,01 االمارات

 
 29,9 26,06 21,32 19,45 21,75 21,49 23,42 24,69 البحرين

 
 10,9 7,20 6,64 5,90 4,50 4,33 4,94 4,19 تونس

 
 48,5 44,00 42,59 45,19 38,02 35,50 32,48 33,96 الجزائر

 
 55,7 51,29 49,76 48,09 40,90 36,50 33,46 33,50 السعودية

 
 12,5 11,81 9,15 10,96 8,72 8,53 8,36 8,51 السودان

 
 25,5 24,19 26,27 24,57 20,77 17,42 16,38 18,31 سوريا

 
 55,2 86,45 56,84 81,65 78,52 98,05 84,66 89,96 العراق

 
 59,1 45,60 48,71 49,74 42,96 41,53 42,04 42,81 عمان

 
 62,0 59,25 61,86 55,19 65,64 55,94 53,57 57,66 قطر

 
 53,4 55,77 58,31 54,92 45,64 41,92 38,66 42,87 الكويت

 
 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 لبنان

 
 57,9 82,01 70,72 73,23 68,73 61,14 54,11 35,00 ليبيا

 
 16,1 14,40 11,75 11,35 11,80 10,16 7,59 6,48 مصر

 
 6,7 2,31 2,04 1,88 1,74 1,87 2,10 1,90 المغرب

 
 24,5 27,60 31,80 15,60 12,00 13,69 17,65 10,87 موريتانيا

 
 30,7 33,70 36,12 36,04 31,67 30,01 32,03 32,19 اليمن

 
 42,4 41,21 39,24 38,85 33,65 29,20 26,99 27,30 الناتج المحلي اإلجمالي/القيمة المضافة االجمالية 

          

 
 (01)وملحق ( 2) حسابات من ملحق : المصدر

         

 

 

 

 



 القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الدول العربية (:01) ملحق
  

  

 صناعي استخراجي تحويلي صناعي استخراجي تحويلي صناعي استخراجي تحويلي صناعي استخراجي تحويلي صناعي استخراجي تحويلي
2004 2005 2006 2007 2008 

 312 4 974 338 3 105 3 440 665 2 922 2 375 547 2 857 2 376 481 2 556 2 329 227 2 االردن

 089 125 233 94 856 30 946 101 948 76 998 24 150 81 152 61 998 19 081 64 416 47 665 16 452 47 793 33 659 13 االمارات

 761 9 340 6 421 3 427 7 123 5 304 2 285 5 424 3 861 1 402 4 603 2 799 1 635 3 432 2 203 1 البحرين

 691 11 382 4 309 7 528 8 520 2 008 6 296 7 032 2 264 5 706 6 702 1 004 5 284 6 266 1 018 5 تونس

 423 85 446 77 977 7 487 64 166 59 321 5 580 51 695 48 885 2 069 49 320 46 749 2 517 35 320 32 197 3 الجزائر

 789 306 053 268 736 38 231 229 883 192 348 36 337 206 452 173 885 32 292 178 839 148 453 29 077 128 524 102 553 25 السعودية

 791 13 227 7 564 6 081 12 888 6 193 5 843 6 438 3 405 3 124 6 119 3 006 3 371 4 893 1 479 2 السودان

 829 16 770 13 059 3 053 12 135 9 918 2 911 10 275 8 636 2 388 9 871 6 516 2 540 7 130 5 409 2 سوريا

 576 50 155 50 421 283 54 342 53 941 586 29 647 28 939 728 26 899 25 829 787 20 257 20 530 العراق

 303 37 094 31 209 6 314 22 268 18 046 4 274 21 533 17 741 3 126 18 288 15 838 2 712 12 631 10 081 2 عمان

 087 70 112 63 975 6 418 45 149 40 269 5 485 36 612 32 873 3 603 26 434 23 169 3 765 23 830 20 935 2 قطر

 420 92 483 84 937 7 753 67 096 62 657 5 861 62 056 56 805 6 269 50 363 44 907 5 070 32 050 27 020 5 الكويت

 328 3 0 328 3 807 2 0 807 2 527 2 0 527 2 377 2 0 377 2 509 2 0 509 2 لبنان

 825 61 935 57 890 3 996 49 796 46 200 3 907 36 592 35 315 1 496 31 486 30 010 1 528 21 944 20 584 ليبيا

 737 59 029 26 708 33 079 42 422 18 657 23 476 32 613 12 863 19 130 28 121 10 009 18 807 23 297 9 510 14 مصر

 822 15 822 5 000 10 115 10 694 1 421 8 832 9 174 1 658 8 276 9 976 300 8 010 8 870 141 7 المغرب

 835 731 104 494 681 102 019 1 815 107 394 253 70 255 184 39 موريتانيا

 648 10 334 8 314 2 859 8 300 7 374 2 234 8 754 6 676 1 054 7 877 5 208 1 318 5 295 4 022 1 اليمن

 266 976 120 800 146 176 976 742 546 601 430 141 525 613 753 492 772 120 371 521 012 414 359 107 193 386 078 294 115 92 اإلجمالي

 وطنية ودوليةمن إعداد الطالب من مصادر : المصادر

 



 .EVIEWS 4 باستخدام برنامجلتدفقات التجارة بين دول شمال إفريقيا نتائج الدراسة القياسية  :01الملحق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .EVIEWS 4 من إعداد الطالب باإلستعانة ببرنامج :المصدر 

Dépendent Variable: TRAD 

Méthod: Least Squares 

Date: 27/04/13   Time: 18:06 

Sample: 2000 2011 

Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AGADIR -0.166697 0.045852 -3.635527 0.0359 

BORD 
COLONIZER 

0,022478 
-0,030432 

0,058476 
0,049411 

0,384394 
-0,615890 

0,7664 
0,6486 

GAFTA 0.037843 0.010547 3.587955 0.0371 

GDP 0.245133 0.065863 3.721880 0.0338 

I 0.004045 0.005182 0.780527 0.4920 

POP 2.979764 0.332536 8.960736 0.0029 

UMA 0.135971 0.037652 3.611253 0.0365 

V 0.157676 0.270684 0.582507 0.6011 

WTO 0.048782 0.017872 2.729466 0.0720 

C -7.709659 1.717472 -4.488958 0.0206 

     

R-squared 0.799012     Mean dependent var 5.874717 

Adjusted R-squared 0.790376     S.D. dependent var 0.225431 

S.E. of regression 0.013571     Akaike info criterion -5.647993 

Sum squared resid 0.000553     Schwarz criterion -5.284313 

Log likelihood 42.88796     F-statistic 379.0079 

Durbin-Watson stat 2.279433     Prob(F-statistic) 0.000204 

    

 



الملخص

تجاري بین الدول العربیة سعت الدراسة إلى البحث وتسلیط الضوء على الحجم المنخفض للتبادل ال
ذيالجاذبیة النموذجالتعرف على التبادل البیني بین دول شمال إفریقیا بصفة خاصة باالعتماد على عامة، و

لثقافي والدیني بین دول المنطقة، عوامل التكامل والترابط كالتقارب الجغرافي واالرتباط ااالعتبارأخذ بعین ی
في ظل تنامي دور التجارة الخارجیة في جمیع دول العالم في ضوء سیاسات تحریر األسواق و حیث أنھ 

ارجیة، فانخرطت في التجاري الدولي، أدركت الدول العربیة أھمیة ھذا الدور المتزاید للتجارة الخاالنفتاح
التجاریة الثنائیة و اإلقلیمیة والدولیة لمواكبة ھذه التطورات لالستفادة من مزایاھا وتجنب االتفاقیاتالعدید من 

بعض المظاھر السلبیة لھا، وذلك باتخاذ مجموعة من السیاسات و االستراتیجیات التجاریة لتشجیع التجارة 
ة البینیة بشكل خاص، حیث تجسد ذلك من خالل التكتالت العربیة لتجارة العربیالخارجیة بشكل عام و ا

.المختلفة عبر الزمن وصوال إلى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

إفریقیاوبعد تطبیق نموذج الجاذبیة لتفسیر التدفقات التجاریة بین دول شمال 
)

لھا عالقة طردیة مع ) الصرف
.للتجارة التي كانت سلبیة

:الكلمات المفتاحیة
؛1989اتحاد المغرب العربي؛1981مجلس التعاون الخلیجي ؛التجارة العربیة البینیة؛نموذج الجاذبیة

إفریقیا؛ دول شمال ؛العربياالقتصاديالتكامل ؛2004أغادیراتفاقیة ؛منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
.التجارة البینیة للتجمعات العربیة؛اإلجمالیةاتجاھات التجارة العربیة 

Abstract:

The study sought to research and highlight the low volume of trade exchange between Arab countries
in general, and to identify the exchange interface between the countries of North Africa, in particular
depending on the gravity model, which takes into account the factors of integration and
interdependence ; geographical and link the cultural and religious among countries in the region,
where it is In light of the growing role of foreign trade in all countries of the world in the light of the
policies of liberalization and openness of international trade, Arab states recognized the importance of
the growing role of foreign trade, Engaged in many bilateral trade agreements and regional and
international organizations to keep pace with these developments to take advantage of their
advantages and avoid some of the negative aspects her, by taking a set of policies and business
strategies for promotion of foreign trade in general and inter-Arab trade in particular, where the
reflected through clusters of various Arab over time and access to the area Greater Arab Free Trade.,
and after the application of gravity model to explain trade flows between the countries of North African,
concluded the study to identify the four independent variables (GDP and population and to join the
Arab Maghreb Union and the exchange rate) correlate with the volume of trade, unlike other variables,
such as joining the World Trade Organization, which were negative.

Keywords: gravity model, inter-Arab trade, the Gulf Cooperation Council in 1981, the Arab Maghreb
Union in 1989, the Free Trade Area of the Greater Arab, Agadir Agreement 2004, the economic
integration of the Arab, North African countries, the overall trends in the Arab trade, intra-trade of the
Arab communities.
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